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ESIPUHE
”Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien
suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007–2008 ” on Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyöhanke, jota rahoittaa kuntien lisäksi Uudenmaan Liitto. Hanke on jatkoa LänsiUudenmaan hajajätevesityöryhmän työskentelyyn, joka alkoi Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry:n koordinoimana vuonna 2004.
Tuolloin oli juuri tullut voimaan Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, ja Länsi-Uudenmaan kuntien viranomaiset näkivät kuntayhteistyön asetuksen toimeenpanossa välttämättömänä.
Yhteistyö olikin vuosina 2004 - 2006 hedelmällistä ja sen tuloksena laadittiin mm. yhteisiä
lomakkeita, toimintatapoja ja ohjeita, sekä järjestettiin koulutuksia ja avattiin yhteiset
verkkosivut.
Yhteistyötä päätettiin lähteä tehostamaan hankkeen muodossa, painopisteinä vesiosuuskuntien tukeminen ja suunnittelun kehittäminen, ja hankkeen toteuttamiseksi saatiinkin
Uudenmaan Liiton myöntämänä maakunnan kehittämisrahaa.
Hankkeen loppuraportin on koonnut Minttu Peuraniemi ja Virpi Sahi hankkeen väliraporttien ja muun tuotetun materiaalin pohjalta. Kirjoittajina ovat olleet Minttu Peuraniemi ja
Virpi Sahi sekä Jaana Marttila vesiosuuskuntien kohdekuvausten osalta. Kuvat on ottanut
Minttu Peuraniemi.
Tässä raportissa esitellään Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen toimintaa, tuloksia ja
saavutuksia. Loppuraportti kuvaa osa-alueiden tilannetta vuoden 2008 lopulla – mahdollisiin kuntaliitoksiin, vesiosuuskuntien kehittymiseen, tai muuhun vuoden 2009 puolella
tapahtuneeseen ei tässä raportissa oteta kantaa. Toivomme raportin antavan viranomaisille, kiinteistönomistajille ja alan toimijoille näkökantoja vesiosuuskuntatoimintaan ja
suunnittelun problematiikkaan, sekä ideoita alalla esiintyvien ongelmien poistamiseksi.
Hankkeen toteutumisen on mahdollistanut alueen kunnat, Uudenmaan Liitto ja LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry. Erityisen panoksensa hankkeen toteuttamiseen on antanut hankkeen ohjausryhmä, jonka jäsenille kuuluu suuri kiitos aktiivisesta työskentelystä haja-asutuksen jäteveden käsittelyn puolesta.
Lohjalla maaliskuussa 2009
Minttu Peuraniemi
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1 JOHDANTO
Haja- ja loma-asutuksen osuus vesistöjen hajakuormituksesta on koko Suomessa keskimäärin arvioitu olevan noin 8 % fosforin ja 3 % typen osalta. Läntisellä Uudellamaalla,
jossa viemäröinnin ulkopuolella olevaa haja-asutusta on runsaasti, ja jossa vesistöjen kokonaiskuormitus on suuri niiden kokoon nähden, haja-asutuksen jätevedet ovat vakava
kuormitustekijä. Esimerkiksi Hiidenveden valuma-alueella loma- ja haja-asutus muodostavat yhteensä noin 13 % fosforin ja 9 % typen hajakuormasta. Länsi-Uudenmaan herkällä
saaristoalueella haja- ja loma-asutuksella on lisäksi suora yhteys mereen.
Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesityöryhmä aloitti työnsä vuonna 2004. Sen tarkoituksena on ollut luoda alueelle yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeita koskien jätevesiä. LänsiUudenmaan hajajätevesihanke käynnistettiin vuonna 2007 työryhmän työn jatkajaksi.
Hankkeessa oli mukana 12 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Lohja,
Nummi-Pusula, Pohja, Sammatti, Siuntio, Tammisaari ja Vihti. Hanketta rahoittivat kunnat, Uudenmaan liitto ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, joka toimii myös hankkeen koordinaattorina.
Vuonna 2004 astui voimaan haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa uudistava ns. hajajätevesiasetus (Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla). Asetuksen tavoitteena on vesistöjen rehevöitymisen hillitseminen ja se sisältää uudentyyppisiä velvoitteita kiinteistönomistajille. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja jäteveden johtamisesta ympäristöön tuli tehdä
viimeistään 1.1.2006 (tai 1.1.2008 mennessä, mikäli kiinteistössä ei ole vesikäymälää).
Asetus säätää tiukat puhdistusvaatimukset jätevesien sisältämälle typelle ja fosforille sekä
biologiselle hapenkulutukselle. Järjestelmän on poistettava 85 % fosforista, 40 % typestä
ja 90 % happea kuluttavasta orgaanisesta aineksesta. Järjestelmän uusijan on teetettävä
suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Järjestelmästä on oltava käyttö- ja huolto-ohjeet. Uusien jätevesijärjestelmien on täytettävä vaatimukset heti ja olemassa olevien vuoteen
2014 mennessä.
Asetuksen mukaisia kiinteistöjä on Suomessa arviolta 800 000 ja läntisellä Uudellamaallakin useita kymmeniä tuhansia. Suuri osa niiden nykyisistä jätevesijärjestelmistä ei täytä
uusia vaatimuksia, vaan niiden tulee järjestää jätevesien käsittely uudestaan.
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Ratkaisuvaihtoehdoista helpoin on viemäriverkostoon liittyminen – silloin kun se on mahdollista. Erilaiset yhteisratkaisut, kuten naapuruston tai lähialueen yhteinen jätevesiratkaisu esimerkiksi vesiosuuskunnan muodossa, ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.
Jos yhteisratkaisut eivät ole mahdollisia, tulee kysymykseen kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä.
·
·
·
·

Erottelevat ratkaisut: käymälä- ja pesuvesien käsittely erikseen. Esim.
kuivakäymälällinen järjestelmä ja pelkkien pesuvesien puhdistus
Käsittely maapuhdistamossa
Käsittely tehdasvalmisteisessa laitepuhdistamossa
Väliaikainen säilytys umpisäiliössä, kuljetus puhdistamolle

Jätevesijärjestelmän uusiminen on kiinteistönomistajalle tuhansien eurojen investointi.
Järjestelmän toteutus vaatii viranomaislupaa. Yksinomaan osaava suunnittelu maksaa
satoja euroja. Ja ennen kaikkea jätevesijärjestelmä vaatii hyvin toimiakseen jatkuvaa tarkkailua ja huoltoa sekä osaamista. Yhteisratkaisut kuten liittyminen kunta- tai vesiosuuskuntaviemäriin ovat siksi varsin hyvä ratkaisu.

2 HANKKEEN TAVOITTEET
Hajajätevesihankkeen tavoitteena oli
1. kannustaa kuntia ja niiden asukkaita alueellisiin jätevesihuoltoratkaisuihin (vesiosuuskunnat) ja
2. nostaa alueen kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnitelmien laatua vastaamaan hajajätevesiasetuksen vaatimuksia sekä parantaa alueella toimivien järjestelmäsuunnittelijoiden tietotaitoa.
Hankesuunnitelmaa laadittaessa hankkeen tarvetta ja tavoitteenasettelua perusteltiin
seuraavilla seikoilla (hankesuunnitelma 3.5.2007):
·
·
·
·
·
·
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kuntalaisten yhdenvertaisuus
paikallisen yritystoiminnan tukeminen
saariston erityisolosuhteet
asetuksen suunnitelmallinen toimeenpano
viranomaisten työn helpottaminen
vesiensuojelun edistäminen
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3 ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO
Projektiorganisaatioon kuuluivat ohjausryhmä, työryhmä, projektityöntekijä/hajajätevesiasiantuntija sekä projektipäällikkö.
Ohjausryhmässä olivat edustettuna 12 hankkeeseen osallistuvaa kuntaa sekä Uudenmaan
liitto. Uudenmaan liittoa edusti hankkeen valvoja, ympäristösuunnittelija Lasse Rekola.
Ohjausryhmän tehtävänä oli hankkeen sisällön ja talouden seuranta ja suuntaaminen rahoittajanäkökulmasta.
Työryhmän postituslistalle kuului yhteensä 44 henkilöä kohdealueen kunnista. Työryhmän
kokouksiin heitä osallistuu kerralla tavallisesti noin 10 henkilöä. Työryhmän tehtävänä oli
kuntien asiantuntemuksen tuominen hankkeeseen (mm. kuntien tekninen toimi kuten
rakennusvalvonta sekä kuntien ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto). Työryhmä seurasi ja ideoi hankkeen sisältöä ja toimintaa vapaamuotoisesti. Työryhmä tuki
verkoston muodostumista eli kokemusten, tiedon ja ideoiden vaihto jätevesiasioissa.
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).
LUVY:ssä hankkeen projektisihteerinä ja jätevesiasiantuntijana toimi ympäristösuunnittelija (AMK) Minttu Peuraniemi. Hän työskenteli 100 % työpanoksella vuosina 2007–2008
(24 henkilötyökuukautta). Projektisihteerin tehtäviin kuului:
·
·
·
·
·
·

jätevesiasiantuntijana toimiminen ja yhteydenpito hankkeen kohderyhmään
hankkeen tilaisuuksien, koulutuksien, seminaarien yms. järjestäminen
neuvontamateriaalien laatiminen, verkkosivujen päivitys, materiaalien
kääntäminen ruotsin kielelle
hankkeen raportointiin osallistuminen
ohjausryhmä- ja työryhmätyöskentely
hankkeen muu toteuttaminen projektipäällikön ja ohjausryhmän kanssa
sovittavalla tavalla

Hankkeen projektipäällikkönä LUVY:ssä toimivat vuonna 2007 MMM Markus Tuukkanen
(tammi-elokuu 2007) ja MMM Jaana Marttila (elo-marraskuu 2007). Molempien työpanos hankkeelle oli 4 henkilötyökuukautta. Vuonna 2008 projektipäällikkönä toimi
MMM Virpi Sahi. Hän työskenteli tammi-syyskuussa 30 % työpanoksella ja lokajoulukuussa 60 % työpanoksella ja teki hankkeelle yhteensä 4,5 henkilötyökuukautta. Projektipäälliköiden tehtäviin kuului:
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·
·
·
·
·
·

hankkeen johtaminen rahoittajan, ohjausryhmän ja LUVY ry:n toiminnanjohtajan kanssa sovitulla tavalla
projektityöntekijän työn tukeminen ja ohjaus
hankkeen talous- ja muiden raporttien laatiminen rahoittajalle
ohjausryhmätyöskentely, työryhmätyöskentely tarpeen mukaan
tiedotusmateriaalien laatiminen, mm. verkkosivujen suunnittelu ja tekstien toimitus, tiedotteet
hankkeen muuhun toteutukseen osallistuminen projektityöntekijän kanssa sovittavalla tavalla

Lisäksi hankkeen toteutukseen LUVY:ssä osallistuivat toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen
sekä projektityöntekijä, ympäristösuunnittelija (AMK) Harri Mulari. Jaana Lehtosen tehtäviin kuului hankkeen suunnitteluun ja seurantaan osallistuminen sekä hankkeen kytkeminen ja sen tuotoksien hyödyntäminen osana LUVY:n toimintaa. Jaana Lehtosen työpanos
hankkeelle oli noin 2 henkilötyökuukautta vuosina 2007–2008. Harri Mulari toteutti verkkosivut, osallistui hankkeen tapahtumien järjestämiseen sekä hankkeen toimistotöihin
vuonna 2008 noin 2 henkilötyökuukauden panoksella.

10
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4 HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS
Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2007–2008 on yhteensä 125 000 €. Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto (56 000 €), kunnat (56 000 €) ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (13 000 €). Uudenmaan liiton maksuosuus hankkeen toteutuneista kustannuksista
oli 44,8 %.
Hankkeen menot ja tulot vuosina 2007–2008 ilmenevät taulukosta.
Taulukko 1. Hankkeen tulot ja menot vuosina 2007-2008.
I jakso
1.1.31.8.2007

II jakso
1.9.31.12.2007

III jakso
IV jakso
Toteuma
1.1.1.8.yhteensä
31.7.2008 31.12.2008 2007-2008

Budjetti
yhteensä
2007-2008

Vertailu
20072008, %

Palkka- ja henkilöstökulut
18 377,27

25 496,59

26 893,08 24 074,72

94 841,66

95 200,00

99,62

Matkakulut

1 301,20

653,26

1 024,06

1 752,42

4 730,94

4 200,00

112,64

Ostopalvelut

5 200,00

0,00

0,00

0,00

5 200,00

5 200,00

100,00

Koneiden ja laitteiden
hankinta
siirto jakso IV 0,00

0,00

1 291,28

1 291,28

4 000,00

32,28

Toimisto- ja vuokrakustannukset
71,43

4 679,55

485,00

5 995,70

11 231,68

11 400,00

98,52

Luontaissuoritukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muut menot

842,50

1 649,61

1 200,56

2 771,39

6 464,06

5 000,00

129,28

YHTEENSÄ

25 792,40

32 479,01

29 602,70 35 885,51

123 759,62

125 000,00

99,01
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5 TOIMINTA
5.1 Hankkeen suunnittelu ja seuranta
Hankkeen toimintaa suunniteltiin ja hankkeen edistymistä seurattiin työryhmän ja ohjausryhmän kokouksissa. Työryhmä kokoontui vuosien 2007-2008 aikana 7 kertaa ja ohjausryhmä 5 kertaa.

Taulukko 2. Hankkeen ohjausryhmän ja työryhmän kokousajankohdat, aiheet ja osallistujamäärät vuosina 2007-2008.
Ajankohta, paikka
8.2.2007, Karjaa
31.5.2007, Karjaa
13.9.2007, Karjaa
13.9.2007, Karjaa
15.11.2007, Lohja
24.1.2008, Karjaa

5.6.2008, Lohja
21.8.2008, Karjaa
17.9.2008, Lohja

15.10.2008, Karjaa

13.11.2008, Lohja

10.12.2008, Lohja

12

Kokous, osallistujamäärä

Aihe

Työryhmä, 14

Hankesuunnitelman esittely

Työryhmä, 13

Hankerahoituksesta tiedottaminen ja hankkeen
osa-alueiden esittely

Ohjausryhmä, 12

Hankkeen I maksatushakemuksen ja väliraportin
hyväksyminen

Työryhmä, 12

Hankkeen osa-alueiden tilannekatsaus, hajajätevesiasian toimintastrategian luominen

Työryhmä, 8

Hankkeen tilannekatsaus, erityisesti vesiosuuskuntaosio

Ohjausryhmä, 10

Hankkeen II maksatushakemuksen ja väliraportin
hyväksyminen, hankkeen työsuunnitelma vuodelle 2008, suunnittelijaseminaarien suunnittelu

Työryhmä, 5

Hankkeen tilannekatsaus, kesän ja syksyn toiminnan suunnittelu

Työryhmä, 5

Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategian
läpikäynti

Ohjausryhmä, 11

Hankkeen III maksatushakemuksen ja väliraportin
hyväksyminen, Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategian suunnittelu

Työryhmä, 6

Lietteet, kutsuvieraina Stig Lönnqvist (Rosk’n Roll
Oy), Satu Ojala (Länsi-Uudenmaan jätelautakunta), Janne Väänänen (Lakeuden Etappi Oy)

Ohjausryhmä, 10

Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön
strategia vuosille 2009-2013: hyväksyminen,
Heini Autin opinnäytetyön esittely

Ohjausryhmä, 7

Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön
strategia vuosille 2009-2013: eteenpäin vieminen
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5.2 Kuntakohtaiset viranomaistapaamiset
Vesiosuuskuntien toiminnan edistämiseksi ja kohteiden valintaa varten toteutettiin 12
kuntakohtaista tapaamista viranomaisten kanssa (ns. kuntakokoukset). Kuntakokoukset
toteutettiin kesä-marraskuussa 2007 kunnissa. Kokousten tarkoituksena oli selvittää kuntien vesihuoltotilanne vesiosuuskuntien toimintamahdollisuuksien näkökannalta ja löytää
hankkeelle kohdealueita kunnan potentiaalisten vesiosuuskuntakohteiden joukosta. Kokouksissa tuotiin toisaalta myös esille sitä, miten potentiaalisia vesiosuuskuntia tunnistetaan ja miten niiden käyntiin lähtemistä voi tukea. Asialistalla oli mukana seuraavia asioita:
-

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hankkeen esittely
Kunnan vesihuoltotilanne
·
·
·
·
·
·
·
·

-

Viemäröinti ja jäteveden käsittely
Veden otto ja jakelu
Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Pohjavesialueet
Herkät vesistöalueet
Suojelualueet ja muut erityiset luontokohteet
Kohteet joista tullut kyselyjä
Asukaskeskittymät, joille keskitetty vesihuolto tarpeen

Kunnan rooli projektissa
·
·
·
·
·

Taloudelliset avustukset
Suunnittelu ja rakennus
Asiantuntemus
Hengessä mukana
Ehtoja
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Kokouksissa oli läsnä yleensä ympäristövalvontaviranomainen, vesi- ja viemärilaitoksen
edustaja ja rakennusvalvonnan edustaja. Lisäksi paikalla saattoi olla ympäristöterveydenhuollon edustaja sekä muita teknisen toimen edustajia. Alla koontitaulukko kokousten
ajankohdista ja osallistujista.
Taulukko 3. Kuntakohtaisiin kokouksiin osallistuneet tahot, osallistujamäärä ja ajankohta.
Mukana kokouksessa
Kunta

Hanko
Inkoo
Karjaa
Karjalohja
Karkkila
Lohja
NummiPusula
Pohja
Sammatti
Siuntio
Tammisaari
Vihti

Ympvalv

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rakvalv

x
x

x
x
x
x
x

Vesilaitos

Osallistujia yht.
(LUVY:n edustajia)

Ajankohta
(kuukausi/vuosi)

x
x
x
x
x
x
x

5 (3)
3 (1)
8 (2)
5 (2)
5 (2)
5 (2)
3 (2)

08/07
09/07
06/07
10/07
06/07
09/07
09/07

x
x
x
x
x

5 (2)
3 (2)
5 (2)
8 (2)
8 (3)

10/07
09/07
09/07
10/07
09/07

5.3 Asukastilaisuudet
Hankkeen tuki vesiosuuskuntia suunnitteleville kyläyhteisöille koostui infotilaisuuksiin
osallistumisesta, työryhmätyöskentelyyn osallistumisesta, esisuunnittelussa auttamisesta
ja vesiosuuskunnan perustamiseen liittyvissä tehtävissä auttamisesta.
Lähtökohtana oli, että vesiosuuskuntakohteet järjestävät itse tilaisuuksia ja selvittävät
asioita – hankkeen asiantuntija auttoi aina tarvittaessa ja osallistui tilaisuuksiin kutsuttuna
asiantuntijana. Asiantuntijan työpanoksen määrä riippui vahvasti kohteen omasta aktiivisuudesta.
Vesiosuuskuntakohteissa osallistuttiin 22 infotilaisuuteen ja 42 vesiosuuskuntatyöryhmien kokoukseen. Yhteensä hankkeen asiantuntija osallistui näiden kahden vuoden aikana
69 vesiosuuskuntatilaisuuteen (infotilaisuudet, työryhmän ja vesiosuuskunnan kokoukset).
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5.4 Selvitykset
Hankkeen puitteissa laadittiin kaksi selvitystä. Minttu Peuraniemi selvitti suunnittelun
laatua vuonna 2007, lopputuloksena Kiinteistökohtaisten jätevesisuunnitelmien laadun
kartoitus Länsi-Uudellamaalla. Selvitys oli keskeinen osa suunnitelmien laadun parantamisosiota. Lisäksi Heini Autti laati vuonna 2008 opinnäytetyön Hämeen Ammattikorkeakouluun otsikolla Harmaiden vesien käsittely – tarve ja merkitys, ongelmat ja vaihtoehdot.
Selvitys ei kuulunut alkuperäiseen hankesuunnitelmaan, mutta oli muuten tarpeellinen
eikä aiheuttanut hankkeelle ylimääräisiä kuluja.
5.5 Neuvontatyö
5.5.1 Henkilökohtainen neuvonta
Henkilökohtaisen neuvonnan kohderyhmää olivat sekä kiinteistönomistajat että suunnittelijat, ja tarpeen mukaan myös asian kanssa tekemisissä olevat viranomaiset.
Vuonna 2007, ennen verkkosivujen avaamista, henkilökohtaisen neuvonnan tarve oli suhteellisen suuri ja neuvontaa tarjottiin mm. puhelimitse aina tarvittaessa. Vuonna 2008
henkilökohtainen puhelinneuvontaa pyrittiin keskittämään ennalta suunniteltuihin aikoihin. Niinpä puhelinneuvontaa tarjottiin pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 9.30 – 11.30.
Neuvonnan tarvitsijoita kävi myös toimistolla keskustelemassa henkilökohtaisesti mm.
vesiosuuskunta-asioista. Suunnittelijoille tarjottiin etukäteen varattavia konsultointiaikoja, mutta tämä neuvonnan muoto ei saavuttanut suurta suosiota.
5.5.2 Verkkoneuvonta
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen verkkosivusto laadittiin talvella 2008. Jätevesiasiantuntija Minttu Peuraniemi oli koonnut tiedon yhteen, minkä pohjalta Virpi Sahi
suunnitteli sivuston rakenteen ja toimitti materiaalin verkkotekstiksi. Sivuston teknisestä
toteutuksesta vastasi Harri Mulari. Sivuston ruotsinkielisestä toteutuksesta vastasi Minttu
Peuraniemi.

Sivusto julkaistiin suomen kielellä maaliskuussa 2008 osoitteessa www.hajavesi.fi ja ruotsin kielellä heinäkuussa 2008 osoitteessa www.glesbygdensvatten.fi. Sivustoa ylläpitää
LUVY ry. Verkkosivusto on suunnattu ensisijaisesti Länsi-Uudenmaan alueen asukkaille ja
jätevesialan toimijoille. Sivuston teemoja ovat kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän
hyvä suunnittelu, vesiosuuskunnan perustaminen ja vedetön käymälä. Hankkeen esitteet,
ohjeet, raportit, tiedotteet ja lomakkeet ovat sivustolla ladattavissa PDF-tiedostoina.
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Verkkosivustot otettiin hyvin vastaan ja niistä on saatu kiittävää palautetta. Verkkosivuilla
on käynyt runsaasti vierailijoita. Erityisen paljon vierailijoita on ollut silloin kun hankkeelta
on lähtenyt lehdistötiedote tai kun on järjestetty tapahtumia.

Taulukko 4. Hankkeen sivuston (www.hajavesi.fi) kävijämääriä sivuston
avaamisen jälkeen puolivuosittain.
Kuukausi

Vierailuja

Kävijää (koneita)
keskim. /kk

Vierailuja keskim. /vrk

3/2008 – 8/2008

3 047

453

22

9/2008 – 1/2009

8 071

751

45

Yhteensä
3/2008 – 1/2009

11 118

588

32

Kuva 1. Hankkeen verkkosivuilla kävijämäärät olivat nousussa erityisesti
syksyllä 2008. Tiedot haettu 4.2.2009.

Julkaisuhetkellä ruotsinkielinen sivusto oli maassamme ainoa vain tälle asialle omistettu
sivusto, eli laitevalmistajiin sitoutumattoman tahon julkaisema helppotajuinen esitys asiasta. Vesiosuuskuntia koskeva kooste on vastaavasti valtakunnallisestikin tarpeellinen.
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Taulukko 5. Sivuston (www.hajavesi.fi) suosituimmat sivut elokuussa 2008 (8/2008)
ja tammikuussa 2009 (1/2009). Suomenkielinen ja ruotsinkielinen kysyntä vaikuttaa
poikkeavan toisistaan hieman.
Suosituimmat sivut

Suomenkieliset

Ruotsinkieliset

8/2008

1. Vedetön käymälä
2. Tapahtumat
3. Vesiosuuskunnat

1. Rening på egen tomt
2. Händelser
3. Toalett utan vatten

1/2009

1. Puhdistus omalla tontilla
2. Vesiosuuskunnat
3. Hankkeen toiminta

1. Händelser
2. Projektets förvaltning
3. Projektets verksamhet

Hajajätevesihankkeen verkkosivujen sisältö ja jäsennys on seuraava:
ETUSIVU – hankkeen tavoitteet
HAJAJÄTEVESIASETUS – puhdistusvaatimus ja muut velvoitteet
VESIOSUUSKUNNAT – yhteisratkaisun hyödyt, tekniset ratkaisut
® PERUSTAMISPROSESSI – tukimateriaali vaihe vaiheelta
® OSUUSKUNNAN TOIMINTA – malliesimerkkejä
® LÄNSI-UUDENMAAN VESIOSUUSKUNNAT – sähköinen
ilmoitustaulu paikallisille hankkeille
VEDETÖN KÄYMÄLÄ – vedettömyyden/vähävetisyyden hyödyt
PUHDISTUS OMALLA TONTILLA – järjestelmien suunnittelu ja toimivuus
HANKKEEN TOIMINTA – kooste hankkeen toiminnasta ja julkaisuista
OSALLISTUJAT JA KOHDERYHMÄ – kunnat, osallistujat
HANKKEEN HALLINTO – kokousmateriaalit
TAPAHTUMAT – tapahtumat ja niiden oheismateriaali täydellisenä
TIEDOTTEET – kronologisesti
OTA YHTEYTTÄ
Hanke tarjosi asiantuntemustaan myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n valtakunnallisen hajajätevesiä koskevan verkkoneuvonnan uudistamiseen.
Opas jätevesien maailmaan –verkkosivusto julkaistiin 11.6.2008 osoitteessa
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi. Ajatuksena oli, että tietosisällöltään Länsi-Uudenmaan
hajajätevesihanke -sivusto täydentää valtakunnallista Opas jätevesien maailmaan sivustoa ja toimii paikallisen hajajätevesihankkeen tiedotuskanavana.
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5.5.3 Neuvontamateriaalit
Hankkeessa tuotettiin seuraavaa neuvontamateriaalia:
Vesiosuuskunnat: Yhteiset jätevesiratkaisut –moniste, Vesiosuuskuntakansio
Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät yleisesti: Jätevesiasetus lyhyesti –esite, Puhtaiden vesien puolesta –esite (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry)
Jätevesijärjestelmän suunnittelu: Lista asetuksen vaatimuksista -moniste, Suunnittelun
esitiedot –moniste, Jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma -moniste
Power Point-esitykset: Jätevesiasetus pähkinänkuoressa, Kiinteistökohtaisen käsittelyn
vaihtoehdot, Vesiosuuskunta ratkaisuna asetuksen vaatimuksiin
5.6 Seminaarit ja tilaisuudet
Hankkeen aikana järjestettiin neljä seminaaria, eli suunnittelijaseminaarit ja vesiosuuskuntaseminaarit kahdella kielellä. Muita tilaisuuksia olivat kuntien viranomaisille suunnattu Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014” -työpaja sekä hankkeen päätöstilaisuus, johon oli kutsuttu hankkeeseen osallistuneita tahoja ja sidosryhmiä.

Taulukko 6. Hankkeen järjestämien tilaisuuksien ajankohdat, aiheet ja osallistuja-määrät vuosina 2007-2008.
Aika, paikka

Tapahtuman nimi

14.3.2008 Vihti
4.4.2008 Karjaa
12.5.2008 Lohja

Suunnittelijaseminaari
Planerarseminarium
Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 -työpaja
Vesiosuuskuntaseminaari
Vattenandelslagseminarium
Päätöstilaisuus

27.9.2008 Vihti
4.10.2008 Karjaa
10.12.2008 Lohja
YHTEENSÄ

Osallistujat, kpl
(LUVYn edustajia)

49 (4)
36 (3)
17 (4)
49 (3)
29 (2)
30 (3)
193 (15)

5.7 Lehdistötiedotteet ja medianäkyvyys
Tiedottaminen oli tärkeä osa hankkeen toimintaa ja sen merkitys vahvistui vuonna 2008.
Kaikkien hankkeen merkittävien tapahtumien ja välitulosten johdosta laadittiin tiedote,
jota jaeltiin paikallisille tiedotusvälineille sekä valituille koko maan kattaville medioille.
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Tiedotteet jaeltiin myös hankkeen osallistujille, kohderyhmälle ja sidosryhmille, minkä
lisäksi ne olivat saatavilla hankkeen tilaisuuksissa ja verkkosivuilla.
Hankkeen aikana julkaistiin kaikkiaan kymmenen lehdistötiedotetta, kaksi vuonna 2007 ja
kahdeksan vuonna 2008. Tiedotteiden ja haastattelujen pohjalta lehdissä julkaistiin ainakin seuraavia artikkeleita sekä televisio- ja radiohaastatteluja:
Tiedote 22.5.2007: Yhdessä tekemällä haja-asutuksen jätevesijärjestelmät kuntoon
® Kyläkuntia aktivoidaan perustamaan vesiosuuskuntia. Länsi-Uusimaa
22.5.2007
® Uusille vesiosuuskunnille tukea ja neuvontaa. Ykkössanomat 22.5.2007
® Tiedottamista jätevesistä parannetaan. Hangötidningen – Hangonlehti
25.5.2007
® 29.5.2007 Radio Vega Västnyland. Minttu Peuraniemen haastattelu ruotsiksi, aiheena avloppsförordningen.
Tiedote 12.12.2007: Jätevesijärjestelmän selvitys oltava tehtynä vuoden loppuun mennessä
® Kaikilla pitää olla jätevesiselvitys ensi vuonna. Länsi-Uusimaa 22.12.2007
® Vid årsskiftet ska alla avloppssystem på glesbygden ha en utredning.
Västra Nyland 30.12.2007
Tiedote 25.2.2008: Selvitys: jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu voi johtaa vääriin
laiteratkaisuihin
® Jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu vie vääriin laiteratkaisuihin. Luoteis-Uusimaa 27.2.2008
® Jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu vie vääriin laiteratkaisuihin. Karkkilan tienoo 27.2.2008
® 21.2.2008 Radio YLE Läntinen. MP:n haastattelu, aiheena suunnitelmien
laatu.
® 22.2.2008 TV1 Uudenmaan uutiset. MP:n haastattelu, aiheena suunnittelun laatu
® 27.2.2008 Radio Vega Västnyland. MP:n haastattelu, aiheena hajajätevesiasia ja jätevesijärjestelmien suunnitelmat (ruotsiksi, kuului myös ItäUudellamaalla).
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Tiedote 14.3.2008: Jätevesijärjestelmän uusimiseen kannattaa nyt hakea korjausavustusta
® Valtaosa jätevesijärjestelmistä uusimatta – Lisää avustuksia jätevesiremontteihin. Länsi-Uusimaa 17.3.2008
® Jätevesijärjestelmien uusimiseen kannattaa hakea korjausavustusta. Luoteis-Uusimaa 14.3.2008
Tiedote 27.3.2008: Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut
Tiedote 20.5.2008: Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa LänsiUudellamaalla
® 21.5.2008 Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena kuivakäymälät
® Tammisaareen rakennetaan yli 600 kiinteistön vesiosuuskunta. Maaseudun tulevaisuus 2.6.2008
® Yhteinen vesiosuuskunta vai jokaiselle oma puhdistamo? Järvenpääläiset
ensimmäisinä liikkeellä. Karkkilan tienoo 17.6.2008.
Tiedote 11.6.2008: Opas jätevesien maailmaan –verkkosivusto neuvoo jätevesijärjestelmän valinnassa (yhteistyössä Vesiensuojeluyhdistysten liiton kanssa)
Tiedote 22.8.2008: Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut
myös ruotsiksi
Tiedote 18.9.2008: Asukkaiden vesiosuuskuntaseminaari 27.9. ja 4.10. esittelevät ratkaisuja haja-asutusalueiden jätevesipulmaan
® Vesiosuuskuntaseminaareista ratkaisuja jätevesipulmaan. Ykkös-Lohja
24.9.2008
® Vesiosuuskunta on vastaus moniin pulmiin. Länsi-Uusimaa 30.9.2008
® Haja-asutusalueiden vesihuolto puhututti Nummelassa. Ykkös-Lohja
1.10.2008
® Vesiosuuskunta on vastaus moniin pulmiin. Karkkilalainen 1.10.2008
® Jätevesikello tikittää. Vihdin Uutiset 2.10.2008
® Vesiosuuskunta on vastaus moniin pulmiin. Vihdin Uutiset 2.10.2008
Tiedote 8.12.2008: Jätevesijärjestelmän mallisuunnitelman julkaiseminen päättää LänsiUudenmaan hajajätevesihankkeen
® Jätevesijärjestelmän mallisuunnitelman julkaiseminen päättää LänsiUudenmaan hajajätevesihankkeen. Karkkilan tienoo 10.12.2008
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® Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeelle haetaan jatkoa. Länsi-Uusimaa
13.12.2008
Lisäksi tiedotusvälineet ottivat oma-aloitteisesti yhteyttä projektihenkilöstöön. Tältä pohjalta syntyivät ainakin seuraavat lehtijutut:
® 7.3.2008 Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena vesiosuuskunnat
® Jätevesisuunnitelmat etenevät hitaasti – Käsittelyssä vasta kourallinen
suunnitelmia, tuhansia odotetaan. Etelä-Uusimaa 6.7.2008
® Utedass och annat för miljön. Västra Nyland 9.9.2007
® Haja-asutuksen jätevesijärjestelmät ajan tasalle. Länsi-Uusimaa
28.9.2007
® Immula-Paunin alueella viritellään vesiosuuskuntaa. Länsi-Uusimaa
26.10.2007
® Puujärven rengasviemärille kannatusta asukkailta. Ykkössanomat
29.11.2007
® Vesiosuuskunnista apua haja-asutuksen jätevesille? Luoteis-Uusimaa
12.9.2008

Lisäksi laadittiin myös seuraavat artikkelit suoraan paikallislehtiin ja pienlehtiin:
·
·
·
·
·

”Jäteveden käsittely mökillä” 27.5.2007, Kirkkonummen sanomat
”Jätevesiasiantuntijan tervehdys” 16.5.2007, Lohjan saaristo
”Kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyratkaisut” 15.5.2007, Näsiä
”Mökin jätevedet helposti kuntoon” Lohjan järvipäivät ohjelmalehtinen,
kesäkuu 2007
”Miten valita jätevesijärjestelmä?” Omakotinen – Lohjan seudun omakotiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2008, ss. 6–7
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5.8 Hankkeen kokemusten ja tuloksien jakaminen

§
§
§
§

Hankkeen välitulosten esittelyt useissa eri tilaisuuksissa
Opastyöryhmän työskentelyyn osallistuminen
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n kautta vaikuttaminen, mm. Liiton
Koulutuspäivät Aulangolla marraskuussa 2008, Puhdistamotyöryhmä
Asiantuntemuksen tarjoaminen Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n nettisivuston www.vesiensuojelu.fi/jatevesi kehittämiseen ja ympäristöministeriön jätevesityöryhmän käyttöön.

Projektisihteeri Minttu Peuraniemi kävi luennoimassa seuraavista aiheista:
· Jätevesisuunnitelmilta vaadittava taso. 6.3.2007 Vesihuoltopäivät. Uudenmaan
ympäristökeskuksen ja Vantaan ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistyksen
koulutustapahtuma Järvenpäässä.
· Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke. 16.4.2008 Vesihuoltopäivät. Uudenmaan
ympäristökeskuksen ja Vantaan ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistyksen
koulutustapahtuma Helsingissä.
· Suunnitelmien arviointia. 6.5.2008 Haja-asutuksen vesihuollon teemapäivä. Suomen Ympäristökeskuksen järjestämä koulutustilaisuus Helsingissä.
· Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän suunnittelun problematiikka. 27.8.2008
Kuutoskaupunkien yhteistapaaminen. Espoon ympäristökeskuksen isännöimä tapahtuma Espoossa.

5.9 Kouluttautuminen
Projektisihteeri Minttu Peuraniemi osallistui seuraaviin koulutus- tai seminaaritilaisuuksiin:
(kuukausi/vuosi)
·
·
·
·
·
·
·
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2/2007: Symbios-seminaari Tammisaaressa, Uponor-jätevesiseminaari Turussa
3/2007: Vesihuoltopäivät Järvenpäässä
4/2007: Uponor-suunnitteluseminaari Hämeenlinnassa
5/2007: Yhdyskuntatekniikan messut Turussa
10/2007: Karjaa-Pohjan puhdistamokäynti
9.11.07 Uusikaupunki: Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Varsinais-Suomen
Agenda 21: Vesiosuuskuntaseminaari
31.1.2008 Fosfori ja Itämeri. Suomen Vesiyhdistys ry:n seminaari Helsingissä.
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·
·
·

5.2.2008 Vesiosuuskuntien tekniset haasteet. Grundfoss ja KWH-pipe –yritysten
järjestämä seminaari Forssassa.
17.4.2008 Vesihuoltopäivät. Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaan ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistyksen koulutustapahtuma Helsingissä.
25.4.2008 Kuntaliiton hajajätevesipäivä Helsingissä.

6 HANKKEEN TULOKSET
6.1 Paikallisten vesiosuuskuntien tukeminen
Vesiosuuskunnat ovat asukkaiden
yhteenliittymiä, joiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölleen jäsenistön tarvitsemia palveluita – vesihuoltoa, siis vedenhankintaa ja
jäteveden käsittelyä. Osuuskunnan
päätäntävalta on jäsenistöllä.
Vesiosuuskunnat toteuttavat usein
sellaisia vesihuoltohankkeita, joiden toteuttaminen kokonaisuudessaan kunnan puolesta ei ole mahdollista. Nämä hankkeet kuitenkin
hyödyttävät monesti suurta kansalaisjoukkoa, mistä syystä yhteiskunta on monesti halukas tukemaan
vesiosuuskuntatoimintaa. Valtion
vesihuoltoavustusta on menneinä
vuosina käytetty vesiosuuskuntahankkeiden toteuttamiseen.

Kuva 2. Hankkeen vesiosuuskunnille potentiaaliset kohdealueet tähtinä kartalle merkittynä.
©Maanmittauslaitos lupanro. 9/MML/09.

Kunnat voivat tukea vesiosuuskuntia taloudellisesti avustusten muodossa tai takaamalla
lainoja, tietotaidollisesti suunnitelmien ja kustannusarvioiden tekemisessä, sekä olemalla
hengessä mukana esimerkiksi tarjoamalla kokoustiloja tai tulostusapua. Tässä hankkeessa
Länsi-Uudenmaan kunnat tarjosivat välillisesti asiantuntija-apua alueen aloitteleville vesiosuuskunnille.
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6.1.1 Hankkeen kohdealueet
Hankkeeseen etsittiin sopivia kohdealueita ns. kuntakokouksissa (ks. kohta 5.2.). Jokaisesta kunnasta löytyi vähintään yksi mahdollinen hankekohde. Esimerkiksi Lohjalla olisi ollut
yli kymmenen hankkeeseen sopivaa, viemäriverkon ulkopuolella sijaitsevaa aluetta. Kaikkia alueita ei voitu ottaa mukaan hankkeen toimintaan resurssien rajallisuuden takia.
Potentiaalisia kohdealueita oli ollut tiedossa jo hankkeen käynnistyessä tammikuussa
2007. Näistä yhteensä neljää aluetta ehdotettiin hankkeen pilottikohteiksi. Pilottialueista
kaksi (Munkkaanlehto ja Immula) sijaitsi Lohjalla, yksi Karkkilassa (Nahkio) ja yksi Tammisaaressa (Hulta).
Kuntakokouksissa jokaisesta hankekunnasta valittiin 1-3 kohdetta, siis yhteensä 27, joilla
jätevesien käsittelyä pyrittiin edistämään kunnan ja jätevesihankkeen yhteistyönä vuosien
2007–2008 aikana. Hankkeen edetessä kuntien alueille ilmaantui uusia tarpeita vesihuollon järjestämiseksi ja sitä kautta hankkeeseen tuli kuntien pyynnöstä jokunen lisäkohde.
Näille tarjottiin apua silloin, kun aika periksi antoi.
Vesiosuuskuntakohteet olivat kooltaan varsin erilaisia, kiinteistöjen määrä kohteissa vaihteli 7–200 välillä. Myös kohteiden lähtökohdat vaihtelivat merkittävästi. Mukana oli sellaisia kohteita, joille oli jo myönnetty valtion vesihuoltoavustusta, joissa yleissuunnitelmat
oli jo tehty, sekä sellaisia, joissa koko asiasta ei vielä ollut puhuttu ollenkaan. Mukana oli
myös kohteita, joissa toimi jo valmiiksi juomavettä toimittava vesiosuuskunta, jolloin
osuuskuntatoiminta ei sinällään ole outoa näissä paikoissa. Useimmat kohteista sijaitsivat
olemassa olevan viemäriverkoston liepeillä, vain muutamilla kohteilla oma puhdistamo
tuli kyseeseen.
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Taulukko 7. Valittujen kohteiden lukumäärä kunnittain.
Kunta
Karkkila
Karjaa
Hanko
Inkoo
Siuntio
Vihti
Nummi-Pusula
Lohja
Sammatti
Karjalohja
Pohja
Tammisaari
Yhteensä

Potentiaaliset kohteet, kpl
3
2
2
2
2
3
4
3
1
1
1
3
27

6.1.2 Kuntien tarjoama tuki vesiosuuskuntahankkeille
Vain muutamassa alueen kunnassa on kokemuksia vesiosuuskuntatoiminnasta ja sen tukemisesta. Ainoastaan yksi periaatepäätös vesiosuuskuntien tukemisesta on tehty, Lohjalla. Periaatepäätöksen mukaan kaupunki tukee tietyt ehdot täyttäviä kohteita 15 % toteutuneista rakennuskustannuksista. Muutamissa kunnissa on annettu lainan takaus vastaaville hankkeille. Kunnilla ei ole pääasiassa resursseja laatia yleissuunnitelmia tai muitakaan suunnitelmia. Kuitenkin kahdessa kunnassa (Karkkila ja Pohja) kunta oli periaatteessa valmis teettämään vesiosuuskunnalle yleissuunnitelman. Myös muissa kunnissa se voisi
olla tarpeen tullen mielekäs keino tukea vesiosuuskuntia alkuun. Kaikissa alueen kunnissa
oltiin valmiita tarjoamaan asiantuntija-apua, sekä olemaan hengessä mukana esimerkiksi
tarjoamalla kahvitukset, tilavuokrat jne.
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Taulukko 8. Länsi-Uudenmaan kuntien tarjoamat tukimuodot vesiosuuskunnille.
Kunta

Taloudellinen
tuki

Lainan
takaus

Asiantuntijaapu

Hengessä
mukana

Hanko

X

X

Inkoo

X

X

Karjaa

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

Karjalohja
Karkkila
Lohja

X

Nummi-Pusula
Pohja

X

Sammatti
Siuntio
Tammisaari
Vihti

Suunnittelu

X

6.1.3 Asukkaille suunnattu tuki vesiosuuskuntien perustamiseksi
Hankkeen tuki vesiosuuskuntia suunnitteleville kyläyhteisöille koostui seuraavista osista
·
·
·

·

Infotilaisuudet: esitys asetuksen vaatimuksista, ratkaisumalleista ja vesiosuuskuntien toiminnasta
Työryhmätyöskentelyyn osallistuminen tarpeen mukaan: vesiosuuskuntahankkeen ja suunnittelun suuntaaminen
Esisuunnittelussa auttaminen: opastaminen mm. kyselyiden ja hinta-arvioiden tekemisessä sekä suunnittelijan ja urakoitsijan etsimisessä ja avustusten hakemisessa
Vesiosuuskunnan perustaminen: asiakirjamallien ja lomakkeiden tarjoaminen
käytettäväksi, asiantuntija-apu

Lähtökohtana oli, että vesiosuuskuntakohteet järjestävät itse tilaisuuksia ja selvittävät
asioita – hankkeen asiantuntija auttoi aina tarvittaessa ja osallistui tilaisuuksiin kutsuttuna
asiantuntijana. Asiantuntijan työpanoksen määrä riippui vahvasti kohteen omasta aktiivisuudesta.
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Yhteensä hankkeen asiantuntija osallistui näiden kahden vuoden aikana 69 vesiosuuskuntatilaisuuteen (infotilaisuudet, työryhmän ja vesiosuuskunnan kokoukset).
6.1.3.1 Tietoiskut vesiosuuskuntia koskevissa infotilaisuuksissa
Hanke osallistui vesiosuuskunnille potentiaalisten kohdealueidensa infotilaisuuksiin antamalla tietoiskun, joka sisälsi seuraavaa
·
·
·
·
·

asetuksen (542/2003) sisältö ja vaatimukset
ratkaisuvaihtoehdot: yhteiset ratkaisut – kiinteistön ratkaisut
kiinteistökohtaisen käsittelyn vaihtoehdot ominaisuuksineen ja hinta-arvioineen
asetuksen toteutuksen haasteet kiinteistöllä
vesiosuuskuntatoiminnan esittely ja toteuttamismallit

Lisäksi tilaisuudessa jaettiin hankkeen yhteydessä laadittua neuvonta-aineistoa. Näissä
tilaisuuksissa hankkeen asiantuntija myös vastaili asukkaiden kysymyksiin vesihuoltoa
koskien. Tilaisuuksissa saattoi järjestäjän pyynnöstä olla mukana myös esimerkiksi kunnan
tai laitevalmistajan edustaja, suunnittelija tai muu vastaava taho. Infotilaisuudet kestivät
yleensä 1,5-3 h. Osallistujia vaihtelevasti yleensä 10-50. Alla olevassa taulukossa koonti
infotilaisuuksista, joihin hankkeen edustaja osallistui, yhteensä 22 kpl.
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Taulukko 9. Hanke osallistui 22 kohdealueella järjestettyyn infotilaisuuteen vuosina
2007-2008. Tässä lueteltuina infotilaisuuksien ajankohdat, järjestäjät ja kunta.
Ajankohta
27.1.2007
4.4.2007
30.5.2007
31.5.2007
14.6.2007
30.6.2007
21.7.2007
28.7.2007
29.7.2007
24.11.2007
26.1.2008
24.5.2008
28.5.2008
8.6.2008
12.6.2008
26.7.2008
8.8.2008
19.8.2008
3.9.2008
5.11.2008
18.11.2008
7.12.2008

Kohde
Skåldö vattenandelslag
Munkkaanlehdon vesiosuuskunta
Immula-Paunin kyläyhdistys
yleinen
Projektet Hulta reningsverk
Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys
Vihtijärven kyläyhdistys
Lohjansaari
Tarkeelanjärven ja Niemenlammen suojeluyhdistys
Puujärven suojeluyhdistys
Leikkiläntien vesiosuuskunta
yleinen
Hieran vesiosuuskunta
Lohjansaari
Järvenpäänkylän vesiosuuskunta
Söderbonäsin tiekunta
Raiviontien tiekunta
Horsbäck
Nahkion vesiosuuskunta
Degerbyn kyläyhdistys ja vesiosuuskunta
Otalampi
Vaskijärven kyläyhdistys.

Kunta
Tammisaari
Lohja
Lohja
Nummi-Pusula
Tammisaari
Vihti
Vihti
Lohja
Nummi-Pusula
Karjalohja
Sammatti
Karjalohja
Nummi-Pusula
Lohja
Karkkila
Hanko
Siuntio
Tammisaari
Karkkila
Inkoo
Vihti
Karkkila

6.1.3.2 Osallistuminen vesiosuuskuntatyöryhmien kokouksiin
Vesiosuuskuntakohteille annettiin runsaasti tukea henkilökohtaisen neuvonnan muodossa osallistumalla kymmeniin vesiosuuskuntatyöryhmien kokouksiin. Kokouksissa käsiteltiin mm. vesiosuuskunnan esisuunnittelua, liittymishalukkuuskyselyitä, kustannusarvioita,
vesiosuuskunnan perustamista, juoksevia asioita jne. Työryhmien kokouksiin osallistui
yleensä hankkeen puuhahenkilöitä, vesiosuuskunnan hallituksen jäseniä ja myös alueen
asukkaita. Joissakin kokouksissa oli mukana myös muita ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten
suunnittelijoita jne.
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6.1.3.3 Vesiosuuskuntakampanja kesällä 2008
Vuonna 2007 kuntakokouksissa potentiaalisiksi vesiosuuskuntakohteiksi valittuja alueita
oli yhteensä 27 kappaletta. Kesällä 2008 toteutettiin vesiosuuskuntakampanja, johon
valittiin potentiaalisista alueita kaksitoista, yksi kustakin kunnasta. Kampanjaan valittiin
erityisen lupaava alue tai kriittisen tärkeässä vaiheessa oleva alue, jota pitäisi kesän kuluessa auttaa eteenpäin.
Lehdistölle lähetettiin tiedote ”Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa LänsiUudellamaalla” 20.5.2008. Paria viikkoa myöhemmin kampanjakohteita lähestyttiin kirjeitse ja puhelimitse – viestinä se, että nyt on mahdollista saada apua vesihuoltoasioissa.
Samalla tiedotettiin suunnitelluista vesiosuuskuntaseminaareista samassa kirjeessä. Näin
kesän vesiosuuskuntia koskevat paikalliset info- ja muut tilaisuudet sovittiin keskitetysti
kampanjan kohdealueiden kanssa.
Vesiosuuskuntakohteiden patistelu tuotti tulosta osassa kohteissa, ja kesän aikana (toukosyyskuu) järjestettiin 23 vesiosuuskuntatapahtumaa (eli
kolmasosa koko hankkeen
tilaisuuksista). Kesän aikana
perustettiin kolme vesiosuuskuntaa (puolet koko määrästä): Järvenpäänkylän vesiosuuskunta, Humppilanniemen vesiosuuskunta (myöhemmin valittu kohde) ja Vihtijärven vesiosuuskunta.

Kuva 3. Kesällä järjestettiin myös tutustumisretki toimivan vesiosuuskunnan vieraaksi Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osuuskuntaan. Osallistujia oli 13. Vesiosuuskunta-aktiivit
tutkivat pumppaamoa.
6.1.3.4 Vesiosuuskuntaseminaarit
Käytännön työn ohella valmisteltiin ja toteutettiin kaksi vesiosuuskuntaseminaaria. Seminaarit oli suunnattu vesiosuuskuntaa tai muuta yhteistä vesihuoltoratkaisua harkitseville,
erityisesti hankkeen kohteille. Tavoitteena oli tiedottaa yhteisistä ratkaisuista ja luoda
puuhaihmisille mahdollisuus tavata toisiaan ja alan vaikuttajia. Seminaarien aiheita olivat
mm. milloin vesiosuuskunta on järkevä ratkaisu jätevesipulmaan, miten tartutaan toimeen yhdessä naapuruston kanssa, yhteisen jätevesijärjestelmän kustannukset ja tuki-
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muodot sekä käytännön kokemukset vesiosuuskuntatoiminnasta. Seminaarin pitopaikalle
järjestettiin ulos vesiosuuskunta-aiheinen laitenäyttely, jossa laitetoimittajat esittelivät
välineitä seminaarivieraille.
Vesiosuuskuntaseminaarit pidettiin suomeksi 27.9.2008 Vihdissä ja ruotsiksi 4.10.2008
Karjaalla. Vihdin seminaariin osallistui 49 henkilöä (joista 3 LUVY:n edustajia) ja Karjaan
seminaariin 29 henkilöä (joista 2 LUVY:n edustajia). Seminaariohjelmiin kuului:
-

Aamukahvitarjoilua, laitenäyttely avautuu
Länsi-Uudenmaan vesiosuuskuntahankkeet (jätevesiasiantuntija Minttu Peuraniemi, LUVY ry)
Vesiosuuskunta ratkaisuna haja-asutusalueiden viemäröintiin (toimitusjohtaja
Hanna Yli-Tolppa, Mäntsälän vesi / Annalena Sjöblom, Region Åboland)
Vesihuoltoavustusten myöntämisperusteet (insinööri Ilkka Juva, Uudenmaan ympäristökeskus)
Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma (vesilaitoksen johtaja Tapio Lankinen,
Vihdin kunta / Tekniska direktör Kukka-Maaria Luukkonen, Pojo kommun)
Paikallisten vesiosuuskuntahankkeiden esittelyä, keskustelua

Kuva 4. Seminaarivieras tutustumassa laitenäyttelyyn
Vesiosuuskuntaseminaarissa 27.9.2008
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Vesiosuuskuntaseminaarit kokosivat ja hyödynsivät kesän 2008 vesiosuuskuntakampanjaa, jossa hanke seurasi ja edisti 27 vesiosuuskuntakohteen etenemistä touko–elokuussa
2008. Niinpä vesiosuuskuntaseminaarin yhteydessä kerrottiin Länsi-Uudenmaan alueen
ajankohtaisista vesiosuuskuntahankkeista. Keskustelu ja kokemusten jakaminen oli vilkasta, sillä alkuvuonna alueella oli perustettu Leikkiläntien vesiosuuskunta Sammattiin ja
Järvenpäänkylän vesiosuuskunta Karkkilaan sekä tehty selvityksiä vesiosuuskunnan perustamiseksi useassa kohteessa.
6.1.4 Vesiosuuskuntakohteiden eteneminen ja tilanne hankkeen päättyessä
Hankkeen etenemistahtiin vaikuttavat monet seikat, mm. kunnan suhtautuminen hankkeeseen, kylän valmiudet yhteiseen viemäröintihankkeeseen, mahdollisten avustusten
saanti, sekä hankeaktiivien tietotaito. Seuraavassa taulukossa on koottu keskeisimmät
vesiosuuskuntahankkeen etenemistahtiin vaikuttavat seikat Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen kokemusten perusteella arvioituna.
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Taulukko 10. Vesiosuuskuntahankkeeseen positiivisesti (+) ja negatiivisesti (-) vaikuttavat
seikat tämän hankkeen kokemusten perusteella.
Vesiosuuskuntahankkeen etenemistahtiin vaikuttava seikka
Kunnan suhtautuPositiivinen suhtautuminen
minen
Negatiivinen suhtautuminen
Tarjottu asiantuntija-apu tai muu apu,
esimerkiksi kokoustilojen käyttö
Osallistuminen vesiosuuskunnan suunnitelmien rahoitukseen
Yleissuunnitelman teettäminen vesiosuuskunnalle
Avustaminen rakentamiskustannuksissa
Vesiosuuskunnan lainan takaus
Selkeät tulevaisuuden näkymät alueen
vesihuollosta
Epäselvät tai toteutusedellytyksiä vailla
olevat suunnitelman alueen vesihuollosta
Vesihuoltoavustus
Avustus myönnetty
Kun vesihuoltoavustusta ei saatukaan,
hyvästä hankkeesta huolimatta

Kylän lähtökohdat

Vesiosuuskunnan
tietotaito
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Vesihuoltoavustuspäätöstä ei ole saatu,
joten siltä osin tilanne on epävarma
Tarve puhtaalle ja riittoisalle juomavedelle
Akuutti tarve jätevesien poisjohtamiselle
esimerkiksi herkän vesistön, juomavesikaivojen tai pohjavesialueen vuoksi
Vahvaa yhteistyötä entisestään, esimerkiksi kylätoimikunnan tai vesiensuojeluyhdistyksen toimesta
Aktiivinen kylätoimikunta tai muu taho
Jotain naapureiden keskeistä yhteistoimintaa entisestään
Riitaisuuksia entisestään, esimerkiksi
tiekunnan tms. toiminnassa
Asukkailla juuri uusittuja järjestelmiä
Asukkaille ”luvattu” poikkeuslupia
Vesiosuuskunnan työryhmässä osaamista
monelta alalta (maanrakennus, lvi, kirjanpito, viestintä…)

Vaikutus
+
--++

Esimerkkikohde
Kaikki LänsiUudenmaan kunnat
Karkkilan kaupunki

++
+++

Karkkilan kaupunki

+++
+
++

Lohjan kaupunki
Tammisaaren kaupunki

-----

Degerby, Inkoo

+++

Järvenpäänkylän vesiosuuskunta
Munkkaanlehdon vesiosuuskunta, Eteläisen
Nahkion vesiosuuskunta, Projektet Hulta reningsverk
Projektet Hulta reningsverk

--

---++
++

+++

++
+

Leikkiläntien vesiosuuskunta, Vihtijärven vesiosuuskunta
Degerby, Inkoo
Useimmat hankkeen
kohteet

----++

Vihtijärven vesiosuuskunta, Leikkiläntien
vesiosuuskunta, Projektet Hulta reningsverk…
monet alueen kohteet
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Vesiosuuskuntahankkeen etenemisen tämän hankkeen tiimoilta voi jakaa seuraaviin vaiheisiin:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ei yhteystietoja
Yhteydenotto
Työryhmä
Infotilaisuus
Esisuunnittelu
Yleissuunnitelma
Vesiosuuskunnan perustaminen
Rakennussuunnitelma
Urakoinnin kilpailutus
Rakentaminen

Länsi-Uudenmaan vesiosuuskuntahankkeet etenivät Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen puitteissa vuosina 2007-2008 merkittävästi. Vesiosuuskunnan mahdollisuutta on
alettu selvittää 14 kohteessa joko työryhmän tai puuhahenkilön muodossa. 10 kohteessa
on teetetty tai ollaan teettämässä yleissuunnitelmaa tai sitä vastaavaa suunnittelua. Vesiosuuskunta on perustettu kuudessa kohteessa. Rakennustöiden aloitus voisi olla mahdollista jo vuonna 2009 seitsemässä kohteessa. Ainakin Järvenpäänkylän ja Munkkaanlehdon vesiosuuskunnat kilpailuttavat parhaillaan urakointia.
Yhteenveto Länsi-Uudenmaan hankekohteista ja niiden etenemisvaiheista on esitetty
taulukossa 11 (tilanne 31.12.2008). Vesiosuuskuntahankkeiden tilannetieto on jaoteltu
etenemisvaiheisiin numeroin 0.–9.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 190/2009

33

Taulukko 11. Vesiosuuskuntakohteiden (kuntakokouksissa valitut ja myöhemmin esille
tulleet) tilanne hankkeen loppuessa.
Kunta
Hanko

Inkoo

Karjaa

Karjalohja

Karkkila

Lohja

NummiPusula

Sammatti
Siuntio

Tammisaari

Vihti
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Kohde
Santala

Tilanne
1

Täktom

1

Degerby

4-5

Tähtelä

1

Lisätietoja
Valtion vesihuoltotyöt alkoivat Hangossa 12/08
Valtion vesihuoltotyöt alkoivat Hangossa 12/08
Hankehakemus (Degerbyn kyläyhdistys) leader-ryhmälle 2009-

Backgränd

2, 4

Infotilaisuutta ei ole pidetty, sopivaa
ajankohtaa ei löytynyt

Kaunislahti

1

Puujärvi

5

Mustlahti

3

Järvenpää
Nahkio

7
7

Ahmoo

0

Munkkaanlehto
Immula

8
4

Teutari

1

Hormajärvi

6

Vesihuoltoavustusta haettu 2007

Hyönölä

1

Infotilaisuutta ei ole pidetty, sopivaa
ajankohtaa ei löytynyt

Hiera

3

Ikkala

0

Leikkilä
Raivio

7
4

Sunnanvik

1

Hulta
Finby

5
1

Svenskby

1

Horsbäck

4

Västerbyn tiehaara

0

Vihtijärvi
Oinasjoki

6
0

Selki

0

Infotilaisuus Karjalohjan kunnan järjestämänä
Vesihuoltoavustus myönnetty 2007
Vesihuoltoavustus myönnetty 2007?
Kaupunki suunnittelee vesihuollon toteutusta itse
Vesihuoltoavustusta haettu 2007
Hankehakemus leader-ryhmälle 2008

Vesihuoltoavustusta haettu 2008?
Kunnan kantaa hankkeeseen tiedusteltu 2008
Vesihuoltoavustusta haettu 2007

Kunnan kantaa hankkeeseen tiedusteltu 2008
Vesihuoltoavustusta haettu 2008?
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Seuraavassa kuvailtu kohteet ja niiden tilanne kunnittain hankkeen loppuun mennessä.
Kohteiden kuvaukset on laadittu hankkeessa kuntakokousten ja hankkeen kokemusten
pohjalta (Jaana Marttila ja Minttu Peuraniemi) ja julkaistu pääosin hankkeen väliraportissa 2/2007.
6.1.4.1 Hanko
Hangossa vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa asemakaavoitetut alueet. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee keskustan tuntumassa, ja puhdistetut jätevedet lasketaan mereen
Hankoniemen eteläpuolelle. Hankoon on suunniteltu vesi- ja viemärilinja reitille LappohjaTvärminne-Täktom-Hanko (Hankoniemen eteläpuoli). Linjaa oli esitetty toteutettavaksi
valtion vesihuoltotyönä, mutta rahoituksesta ei ollut tietoa vielä kuntakokouksessa 2007.
Syksyllä 2008 sovittiin uudessa kokouksessa, että virallisten päätösten tultua, Hangossa
voisi järjestää yleisen tiedotustilaisuuden vesiosuuskunta-aiheella. Linjan rakentamistyöt
aloitettiin vuoden 2008 aikana. Kuitenkaan yleistä tiedotustilaisuutta ei ehditty pitää vuoden 2008 puolella virallisten päätösten puuttuessa.
Vesihuollon tila elää Hangossa suurta muutosvaihetta, ja muutokset ovat niin epävarmoja, että vesiosuuskuntaa on hankala tästä lähtötilanteesta lähteä muodostamaan. Kuitenkin tiedotus Valtion vesihuoltotyönä tehtävän runkolinjan suomista mahdollisuuksista
vesiosuuskuntia koskien olisi hyvä tuoda esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,
jotta asia pääsisi hautumaan kohderyhmän mielissä.
Alue 1: Santala
Santalan alue sijaitsee Hankoniemen pohjoisrannalla, noin 10 km:n etäisyydellä kaupungin jätevesiverkostosta. Santalan kartanolla on oma jätevedenpuhdistamo, mistä puhdistetut jätevedet lasketaan niemen pohjoispuolelle mereen. Puhdistamolla on määräaikainen ympäristölupa. Alueella on myös asutusta, ja kiinteistöillä on omat jätevesijärjestelmät. Etäisyys Hangon jätevesiverkostoon on niin pitkä, että kunta ei yksin tule rakennuttamaan vesihuoltoverkostoa alueelle.
Kuntakokouksessa päätettiin, että Santalan kartanoa ja asukkaita pyritään innostamaan
vesiosuuskuntatoimintaan. Alueella suunniteltiin järjestettävän infotilaisuus hankkeen
aikana jätevesihankkeen ja paikallisen vesiensuojeluyhdistyksen yhteistyönä. Yhteistyötahoihin (Santalan kartano ja Krogarsin vesiensuojeluyhdistys) oltiin yhteydessä syksy
2007- kesä 2008, mutta soveltuvaa ajankohtaa infotilaisuudelle ei löytynyt.
Alue 2: Täktom
Täktomin alue sijaitsee Hankoniemen eteläosassa, noin 3 km:n etäisyydellä Hangon keskustasta ja jätevesiverkostosta. Alueen kiinteistöillä on tällä hetkellä omat jätevesijärjes-
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telmät. Hankoon suunniteltu ja lähitulevaisuudessa toteutettava vesi- ja viemärilinja kulkee Täktomin kautta, ja linjan rakentamisvaiheessa asukkailla olisi hyvä mahdollisuus liittyä siihen. Osa asukkaista voinee liittyä suoraan runkolinjaan, mutta alueelle tarvittaisiin
myös vesiosuuskuntaa, jotta kauempana runkolinjasta sijaitsevat kiinteistöt saataisiin liitettyä vesihuoltoverkostoon. Kuntakokouksessa suunniteltiin, että alueen asukkaat voivat
ottaa mallia mahdollisesti käynnistyvästä Santalan toiminnasta ja kysyä neuvoja jätevesihankkeelta tarpeen mukaan.
Kun Santalan tilanne ei edistynyt, tarjottiin Täktomille apua ottamalla yhteyttä mahdolliseen yhteistyötahoon (Täktom ungdomsförening). Kuitenkaan vastausta yhteydenottoihin
ei koskaan saatu.
6.1.4.2 Inkoo
Inkoossa vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa Inkoon kirkonkylän lähialueineen. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Joddbölessä, mistä puhdistetut jätevedet johdetaan mereen.
Inkooseen on suunniteltu vesi- ja viemärilinjaa (runkolinja), joka kulkisi Degerbystä Tähtelän kautta Inkoon Joddböleen. Linjaa esitettiin toteutettavaksi valtion vesihuoltotyönä
vuosina 2009-2011, mutta hanke ei ole vielä saanut valtion rahoitusta.
Alue 1: Degerby
Degerby sijaitsee noin 10 km:n päässä Inkoon kirkonkylästä. Ingarskilanjoki ja sen sivuhaarat virtaavat alueen halki. Degerbyssä toimii vesiosuuskunta (Degerby vattenandelslag), joka hoitaa juomaveden jakelun. Kylässä on noin 75 kiinteistöä, jotka voitaisiin liittää
yhteiseen viemäriin. Alustavien suunnitelmien mukaan liittymismaksu kunnan rakennuttamaan vesi- ja viemärilinjaan olisi noin 15 000 €/kiinteistö. Maksulla oli tarkoitus kattaa
runkolinjan rakennuttamisesta vesihuoltolaitokselle koituvat kulut. Koska runkolinjan rakentamiselle Inkooseen ei saatu valtion rahoitusta, suunnitelmia joudutaan tarkistamaan.
Degerbyn kyläyhdistys aloitti kesällä 2008 selvittämään mahdollisuuksia hoitaa kylän vesihuolto sisäisesti niin, että kiinteistöt voivat tulevaisuudessa liittyä mahdolliseen siirtoviemäriin, mutta kuitenkin asianmukainen jätevesien käsittely tulee hoidettua ajoissa.
Kyläyhdistys hakee Leader-rahoitusta selvityshankkeeseen, jonka tiimoilta järjestettiin
syksyllä 2008 infotilaisuus.
Alue 2: Tähtelä
Tähtelä sijaitsee noin 5 km Inkoon kirkonkylän pohjois/koillispuolella. Tähtelässä toimii
vesiosuuskunta (Täkter vattenandelslag), joka pääsääntöisesti hoitaa juomaveden jakelun.
Kaikki alueen kiinteistöt eivät kuitenkaan kuulu vesiosuuskuntaan. Kylässä on noin 50
asukasta. Alustavien suunnitelmien mukaan liittymismaksu kunnan rakennuttamaan vesi-
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ja viemärilinjaan olisi Tähtelässä ollut noin 7 000 €/kiinteistö. Maksulla oli tarkoitus kattaa
runkolinjan rakennuttamisesta vesihuoltolaitokselle koituvat kulut. Degerbyn tavoin Tähtelän alueen suunnitelmia joudutaan tarkistamaan, koska runkolinjalle ei ole myönnetty
valtion rahoitusta. Kuntakokouksessa suunniteltiin, että Tähtelän alueella pyritään järjestämään infotilaisuus vuonna 2008 jätevesihankkeen ja paikallisen toimijan yhteistyönä.
Alueen yhteistyötahoon (Täkter byaråd, Täkter ungdomsförening) otettiin yhteyttä keväällä 2008, mutta vastausta ei saatu eikä infotilaisuutta sovittu vuoden 2008 puolelle.
6.1.4.3 Karjaa
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa Karjaan keskustan sekä Mustion alueet. Keskustan alueelta jätevedet johdetaan kesällä 2007 valmistuneelle Åminneforsin puhdistamolle, missä puhdistetaan myös Pohjan kunnan jätevedet. Åminneforsista puhdistetut jätevedet johdetaan Pohjanpitäjänlahdelle. Mustiossa on oma jätevedenpuhdistamonsa. Tulevina vuosina kaikki jätevedet pyritään kuitenkin johtamaan Åminneforsiin.
Alue 1: Backgränd
Backgränd sijaitsee Karjaalla Pinjaisten pohjoispuolella. Alueella toimii Joddbölen vesiosuuskunta, joka toimittaa puhdasta vettä kiinteistöille. Jätevesiviemärin rakentaminen
alueelta Åminneforsin puhdistamon linjaan noin 8 km:n matkalle olisi mahdollista toteuttaa vesiosuuskunnan toimesta. Alueen asukkaat ovat perustaneet työryhmän pohtimaan
jätevesien käsittelyn mahdollisuuksia, ja työryhmälle järjestettiin infotilaisuus syksyllä
2007, sekä keskustelutilaisuuksia hankkeen aikana. Tavoitteena oli järjestää yhteinen tiedotustilaisuus koko alueen asukkaille vuonna 2008, kuitenkaan sopivaa ajankohtaa ei tilaisuudelle löytynyt.
Alue 2: Kaunislahti/Starkom
Kaunislahden ja Starkomin alueet sijaitsevat Karjaan keskustan koillispuolella, Högbensjön
etelä- ja lounaisrannoilla, muutamien kilometrien etäisyydellä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostosta. Kunta ei tule lähitulevaisuudessa rakentamaan vesihuoltoverkostoa alueelle, joten vesihuolto olisi toteutettava vesiosuuskunnan voimin. Kuntakokouksessa suunniteltiin, että alueella pyritään järjestämään infotilaisuus vuonna 2008 jätevesihankkeen ja
paikallisen toimijan, esim. nuorisoseuran, yhteistyönä. Useista yhteydenotoista huolimatta sopivaa ajankohtaa ei tilaisuudelle löytynyt vuoden 2008 puolelta.
6.1.4.4 Karjalohja
Karjalohjan keskusta sijaitsee pohjavesialueella. Kunnan vedenottamot ovat keskustan
tuntumassa sekä Härjänvatsan alueella, keskustan koillispuolella. Viemäröinti kattaa tiheimmin asutun alueen kunnan keskustassa ja ulottuu pisimmillään Luhjun alueelle Puu-
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järven itäpuolelle. Pipolassa ja Heponiemessä Puujärven alueella on omat puhdistamonsa,
joilla on määräaikaiset ympäristöluvat. Kunnan jätevedenpuhdistamo sijaitsee keskustan
tuntumassa, mistä puhdistetut jätevedet johdetaan Lohjanjärveen. Puhdistamon kapasiteettia ei enää juuri voi kasvattaa. Tavoitteena on rakentaa jäteveden siirtoviemäri Sammatin kautta Lohjalle, ja tähän haettiin vuonna 2007 rahoitusta valtion vesihuoltotöiden
budjetista. Valtion rahoitusta hankkeelle ei kuitenkaan vielä saatu. Vuoteen 2014 mennessä Karjalohja suunnittelee laajentavansa viemäröintiä keskustan lounaispuolelle kaavoitettavalle Särkijärven teollisuusalueelle.
Alue 1: Puujärvi
Karjalohjan keskusta sijaitsee Puujärven rannalla. Järvi on erittäin hyväkuntoinen, ja sen
alueella sijaitsee yhteensä noin 300 kiinteistöä. Puujärven suojeluyhdistys on esittänyt
ajatuksen ”rengasviemärin” rakentamisesta järven ympäri. Suojeluyhdistys järjesti marraskuussa 2007 Karjalohjalla kansalaiskokouksen, jossa keskusteltiin juomaveden laadusta, jätevesien käsittelyn nykytilanteesta ja vaihtoehdoista sekä vesiosuuskunnan perustamisesta Puujärvelle. Vesiosuuskuntaa suunniteltiin perustettavaksi vuoden 2008 alkupuolella. Hankkeesta laadittiin yleissuunnitelma vuonna 2008.
6.1.4.5 Karkkila
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa Karkkilan keskustan alueen. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee keskustan eteläpuolella, mistä puhdistetut jätevedet johdetaan Vanjokeen/Karjaanjokeen. Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta on tarkoitus laajentaa lähivuosina. Karkkilan kaupunki on teettänyt yleissuunnitelmat niihin kohteisiin, jossa on todettu
tarve hoitaa vesihuolto vesiosuuskuntapohjaisesti.
Alue 1: Järvenpää
Järvenpään alue sijaitsee pohjavesialueella ja rajoittuu Karkkilan kaupungille keskeiseen Pyhäjärveen.
Alue on lähellä viemäriverkostoa, ja osuuskunta
voisi rakentaa viemärilinjan, joka aikanaan liittyisi
kunnan verkkoon. Alueelle anottiin vuonna 2007
avustusta Uudenmaan ympäristökeskukselta vesihuollon kehittämiseksi perustettavan vesiosuuskunnan nimiin. Avustus myönnettiin ja vesiosuuskunta
perustettiin kesällä 2008. Vesiosuuskuntahanke on
edennyt urakoinnin kilpailuttamiseen asti, ja rakennustöiden odotetaan alkavan vuoden 2009 puolella.
Kuva 5. Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan perustamiskirjan allekirjoitus.
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Alue 2: Nahkio
Nahkion alue on hankkeen pilottikohde. Osa alueen asukkaista on innokkaita toimijoita,
mutta asukkaiden välillä on ehtinyt syntyä myös erimielisyyksiä vesiosuuskunnan toteutuksesta. Jotta vesiosuuskunta voitaisiin perustaa ja jätevesiverkosto rakentaa, kaikki
asukkaat pitäisi saada mukaan toimintaan. Nahkion hanke on myös hakenut vesihuoltoavustusta, mutta sen saamisesta on edelleen epäselvyyksiä. Vesiosuuskunta kuitenkin
perustettiin syksyllä 2008 ja urakointia on tarkoitus alkaa kilpailuttamaan vuoden 2009
puolella.
Alue 3: Ahmoo
Karkkilan kaupungin viemäriverkosto saattaa laajentua Ahmoon alueelle lähitulevaisuudessa. Ahmoon alueella odotellaan kaupungin päätöksiä viemäriverkoston laajenemisesta
(alkuvuosi 2008) ennen jätevesitiedotusta. Hankkeen tietojen mukaan kaupunki on päättänyt laajentaa verkostoaan alueelle omatoimisesti.
6.1.4.6 Lohja
Lohjalla vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on nimetty 21 haja-asutusalueella sijaitsevaa kohdetta, joilla yhteinen jätevesiratkaisu voisi olla kannattavampi kuin kiinteistöjen
omat järjestelmät. Tärkeintä olisi saada jätevesiasiat kuntoon ensin pohjavesialueilla, joilla määräaika kaupungin omien ympäristönsuojelumääräysten mukaan päättyy vuoden
2008 lopussa.
Alue 1: Munkkaanlehto
Munkkaanlehto on hankkeen pilottikohde. Munkkaanlehto anoi vuonna 2007 avusta Uudenmaan ympäristökeskukselta, mutta avustusta ei myönnetty, koska määrärahoja ei
riittänyt kaikille hakijoille. Hankkeen toteutus yleissuunnitelman mukaan ilman avustusta
on kallista, joten työryhmä lähti selvittämään muita toteutuskeinoja rakennussuunnitelman avulla. Urakointia kilpailutettiin, mutta urakoitsijoilta saatiin vain muutama tarjous,
ja nekin olivat kalliita. Kilpailutusta on syytä yrittää uudelleen vuoden 2009 puolella.
Alue 2: Immula-Pauni
Immulan-Paunin alue on hankkeen pilottikohde. Asukkaat ovat koonneet työryhmän, joka
ryhtyi tekemään vesihuoltokyselyä koko alueen kiinteistöille syksyllä 2007. Jätevesiverkoston suunnittelu lähti hyvin käyntiin, ja alustavia linjauksia jätevesiputkien sijainnista
ehdittiin tehdä samaan aikaan vesihuoltokyselyn kanssa. Työryhmä on hakenut esisuunnitteluun Leader-rahoitusta.
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Alue 3: Teutari
Jätevesihankkeen yhteistyötahona Teutarin alueella toimii Kotijärven kyläyhdistys. Alueelta on tullut kuntaan kyselyitä vesihuollosta. Kuntakokouksessa suunniteltiin, että hanke
antaa tarvittaessa neuvoja ja ohjaa alueen asukkaita eteenpäin. Yhteistyötahoon on otettu yhteyttä keväällä ’08, mutta vastausta tai lisätietoja ei ole saatu.
Alue 4: Hormajärvi
Hormajärven alue tuli hankekohteeksi puuhahenkilön ja kunnan edustajan pyynnöstä
kuntakokouksen jälkeen. Alueella on tiivistä asutusta ja loma-asutusta aivan viemäriverkoston läheisyydessä. Hormajärven suojelun kannalta jätevesiasioiden edistäminen olisi
alueella tärkeää. Jätevesihanke seuraa tilannetta ja neuvoo alueen puuhahenkilöä tarvittaessa. Hormajärven jätevesihankkeelle haettiin syksyllä 2007 valtion vesihuoltoavustusta
Uudenmaan ympäristökeskuksesta perustettavan vesiosuuskunnan nimiin, ja alueelle
pyritään perustamaan vesiosuuskunta vuoden 2008 alussa. Avustusta ei hankkeen tietojen mukaan myönnetty vuonna 2008.
Varsinaisten hanketoimenpiteiden lisäksi Lohjalla kokeiltiin kunnan pyynnöstä uusia toimintatapoja lähestyä potentiaalisia alueita.
Kahvimaan alue
Kahvimaan alue sijaitsee pohjavesialueella, ja asukkaat ovat kaivanneet puolueetonta
tukea ja apua esim. liittymiskiinnostuskyselyn tekemiseen. Kiinnostuskysely suoritettiin
talvella 2008. Noin puolet asukkaista vastasi kyselyyn ja n. puolet heistä oli kiinnostuneita
muodossa tai toisessa liittymään viemäriverkostoon.
Lohjansaari
Lohjansaaristo-hanke on selvittänyt alueen vesihuollon tilaa asukaskyselyin vuonna 2007.
Jätevesihanke neuvoi yhteistyöhanketta tarvittaessa.
6.1.4.7 Nummi-Pusula
Nummi-Pusulassa vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ovat Nummen, Pusulan ja Saukkolan taajaan asutut alueet. Vesijohto kattaa laajempia alueita kuin viemäri. Jätevedet johdetaan Pusulasta Nummen kautta Saukkolan puhdistamolle. Saukkolaan johdetaan jätevedet myös kolmen vesiosuuskunnan (Hämjoki, Jakova ja Tavola, yhteensä noin 120
asuinkiinteistöä) viemäriverkostoista. Puhdistetut jätevedet johdetaan Nummenjokeen.
Nummi-Pusulan kunnan alueella toimii useita vesiosuuskuntia.
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Alue 1: Ikkala
Ikkalan alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella lähellä Vihdin ja Karkkilan kuntia. NummiPusulan kunta toteuttaa alueen taajaman kaavoituksen ja viemäröinnin sekä viemäriputken rakentamisen Karkkilaan vuosina 2008-2009. Kaava-alueen ulkopuolelle jäävien alueiden viemäröinti on tarkoitus hoitaa vesiosuuskuntien toimesta. Alueella ei tällä hetkellä
kuitenkaan ole yhtään vesiosuuskuntaa. Kuntakokouksessa suunniteltiin, että sitten kun
aluetta koskevat suunnitelmat valmistuvat, alueen asukkaille järjestetään infotilaisuus
jätevesihankkeen ja Nummi-Pusulan kunnan yhteistyönä keväällä 2008. Infotilaisuus järjestettiin kuitenkin kunnan toimesta ilman jätevesihanketta, unohduksen vuoksi.
Alue 2: Hyönölä
Hyönölän alue sijaitsee Pusulanjärven länsipuolella noin 2 km:n etäisyydellä kunnan viemäriverkostosta. Hyönölään (75 kiinteistöä) ja lähellä sijaitsevaan Heijalaan (9 kiinteistöä)
harkitaan yhteistä viemäröintiä. Hyönölässä on oma vedenottamo ja se sijaitsee I-luokan
pohjavesialueella. Heijalan alue kuuluu kunnan vesijohtoverkostoon, ja osa alueen kiinteistöistä on myös liittynyt viemäriverkostoon. Kuntakokouksessa suunniteltiin, että alueella pyritään järjestämään infotilaisuus jätevesihankkeen, Nummi-Pusulan kunnan ja
paikallisen väestön toimesta keväällä 2008. Kuitenkaan lukuisista yhteydenotoista huolimatta sopivaa aikaa infotilaisuuden pitämiselle ei löytynyt.
Alue 3: Hiera
Hieran alueella toimii juomavettä jakeleva vesiosuuskunta, jonka puheenjohtaja on ollut
yhteydessä sekä Nummi-Pusulan kuntaan, että hajajätevesihankkeeseen jätevesien johtamisen osalta. Alue ei varsinaisesti ole hankkeen kohdealue, mutta kohdetta on autettu
tiedonetsinnässä tarvittaessa, sekä pidetty paikalla infotilaisuus. Hierakin sijaitsee Iluokan pohjavesialueella.
6.1.4.8 Pohja
Pohjassa vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa tällä hetkellä kunnan keskusta-alueen.
Uusi jätevedenpuhdistamo avattiin kesällä 2007 Åminneforsiin. Puhdistamolle johdetaan
jätevettä Pohjan ja Karjaan kunnista. Puhdistetut jätevedet johdetaan Pohjanpitäjänlahdelle. Seuraavaksi vesihuoltoa tullaan kehittämään Anskun alueella kunnan koillisosassa.
Epäselvää kuitenkin kuntakokousten aikaan oli, tuleeko kunta itse viemään alueelle veden
ja viemärin, vai tulisiko vesihuoltohanke toteuttaa vesiosuuskunnan muodossa. Hankkeen aikana ei varmuutta asiaan saatu. Anskun alue valittiin kuitenkin alustavasti hankkeen kohdealueeksi.
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Alue 1: Ansku
Anskun alueen vesihuolto pyritään uudistamaan vuoteen 2010 mennessä, jolloin nykyisen, toiminnassa olevan jätevedenpuhdistamon toimilupa päättyy. Anskun alueella on
kolme kylää (noin 90 kiinteistöä), joiden jätevedet tullaan johtamaan runkolinjaa pitkin
kunnan puhdistamolle. Pohjan kunta toteuttaa runkolinjan. Sitä, miten jätevesiverkosto
toteutetaan Anskun alueen kylissä, suunnitellaan parhaillaan. Toteuttajana on joko kunta
tai vesiosuuskunta. Karjalohjan puolella sijaitseva Lönnhammarin alue olisi mahdollista
liittää samaan runkoviemäriin. Anskun alueen asukkaille on järjestetty jo kaksi tiedotustilaisuutta jätevesien käsittelystä, kunta toimii aktiivisesti asukkaiden tiedottamisessa tässä
asiassa ja pyytää hajajätevesihanketta mukaan tilaisuuksiin tarvittaessa. Hanke myös
avustaa asukkaita tarvittaessa vesiosuuskuntaan liittyvissä kysymyksissä.
6.1.4.9 Sammatti
Sammatin keskusta sijaitsee pohjavesialueella, missä on kolme vedenottamoa. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee keskustan tuntumassa. Lisäksi Lohilammen koululla ja Lönnrotopistolla on omat puhdistamonsa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa asemakaavaalueen kunnan keskustassa. Parhaillaan kaavoitetaan kunnan pohjoisosassa sijaitsevaa
Kasvihuoneilmiön aluetta (tulevan E18-tien varrella). Sammatin kunta rakennuttaa vesi- ja
viemärilinjan (Haarjärven linja) Kasvihuoneilmiön alueelta keskustaan. Linjan varrella sijaitsee tällä hetkellä 160 kiinteistöä. Linjaan on mahdollista liittyä myös kauempaa esim.
vesiosuuskunnan rakennuttaman viemärin kautta. Haarjärven linjan rakentaminen aloitetaan vuonna 2008. Linjaa kaavailtiin toteutettavaksi valtion vesihuoltotyönä, mutta hanke
ei vielä saanut valtion rahoitusta.
Sammatissa ei valittu tarkempaa hankekohdetta vielä kuntakokouksessa. Haarjärven runkolinjan esittelytilaisuus järjestettiin marraskuussa 2007, ja siellä kuulosteltiin, löytyykö
Sammatin alueelta vesiosuuskunnista ja yhteisistä jätevesiratkaisuista kiinnostuneita
asukkaita.
Alue 1: Leikkilä
Leikkilän alueen asukkaat ottivat yhteyttä jätevesihankkeeseen Sammatissa järjestetyn
infotilaisuuden jälkeen marraskuussa 2007. Asukkaat selvittivät ensin keskuudessaan,
asukkaiden kiinnostusta vesiosuuskuntahankkeeseen. Infotilaisuuden jälkeen perustettiin
osuuskunta ja tilattiin yleissuunnitelma. Hankkeen lopussa, rakennussuunnitelma on tekeillä ja ympäristökeskuksen avustusta haettu. Myös keskustelut Lohjan kaupungin vesija viemärilaitoksen kanssa on aloitettu.
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6.1.4.10 Siuntio
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa Siuntion keskustan alueen. Vedenottamoita on
neljä. Vesijohto kattaa laajempia alueita kuin viemäri. Jätevedet johdetaan runkolinjaa
pitkin kunnan kaakkoisosassa sijaitsevalle puhdistamolle. Puhdistetut jätevedet johdetaan
tällä hetkellä Pikkalanlahdelle. Noin 4-5 vuoden kuluessa jätevedet pyritään johtamaan
Kirkkonummen kautta Espooseen puhdistettaviksi. Korpirauhan leirikeskuksella ja Pikkalan ABC:lla on omat puhdistamot. Siuntion puolelle johdetaan puhdistettuja jätevesiä
myös Kirkkonummella toimivalta Aktiivi-instituutilta sekä Vihdin Nummelan puhdistamolta.
Alue 1: Sunnanvik
Sunnanvikin alue sijaitsee Siuntion keskustan kaakkoispuolella, Vikträskin lounaispuolella.
Siuntion kunta on laatinut alueelle vesihuoltosuunnitelman ja tehnyt asukkaille kyselyn
liittymishalukkuudesta yhteiseen viemäriin (yli puolet asukkaista kiinnostuneita). Alueen
viemäröinti on mahdollista toteuttaa joko Siuntion kunnan tai vesiosuuskunnan toimesta.
Tällä hetkellä alueella ei toimi vesiosuuskuntaa. Alustava kustannusarvio jätevesiverkoston rakentamiskuluista on 5 000 - 6 000 €/kiinteistö. Vesihuoltosuunnitelmassa viemäri
ulottuu varsin lähelle Pikkalan Essoa (tien 51 varrella), jolla on oma jätevedenpuhdistamo.
Huoltoaseman liittymishalukkuus viemäriverkostoon pyritään selvittämään alueen vesihuoltoa edistettäessä. Kuntakokouksessa suunniteltiin, että Sunnanvikin alueella pyritään
järjestämään infotilaisuus jätevesihankkeen ja paikallisen tahon yhteistyönä ennen kesää
2008. Yhteyshenkilöön ei kuitenkaan saatu yhteyttä lukuisista yrityksistä huolimatta koko
hankkeen aikana.
Alue 2: Raivio
Raivion alue sijaitsee Siuntion keskustan koillispuolella lähellä Kirkkonummen rajaa. Alueella on 25-30 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja runsaasti loma-asuntoja. Alueelle tulee
vesijohto kunnasta. Viemärin lisääminen samaan kaivantoon olisi kallista, joten alueelle
tarvitaan ehkä oma jätevesiratkaisu (puhdistamo tai säiliö). Etäisyyttä kunnan viemäriin
on alle 10 km. Raivion alueelle on tehty alustava vesihuoltosuunnitelma sekä asukaskysely
liittymishalukkuudesta yhteiseen viemäriin. Tiekunta järjesti infotilaisuuden alueen asukkaille, jossa perustettiin työryhmä asiaa selvittämään. Työryhmä kokoontui useasti kesän
ja syksyn ’08 aikana ja sai aikaan ehdotuksen toiminnan tukemisesta Siuntion kunnalle.
6.1.4.11Tammisaari
Tammisaaren jätevedenpuhdistamo sijaitsee Skeppsholmenissa. Kunta ei todennäköisesti
ole laajentamassa viemäriverkostoaan lähivuosina. Tammisaaren eteläpuoleisessa saaristossa on parhaillaan käynnissä suurehko vesiosuuskuntahanke, Skåldö vattenandelslag.
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Osuuskunnan rakentama verkosto tullaan liittämään Tammisaaren veden (nykyinen Raaseporin vesi) verkostoon, jolloin alueen jätevedet tulevat käsiteltäviksi Skeppsholmeniin.
Vesiosuuskunta jatkaa kuitenkin toimintaansa veden ja jäteveden toimittajana alueella
myös kunnan verkostoon liittymisen jälkeen.
Alue 1: Hulta
Hulta on yksi jätevesihankkeen pilottikohteista. Kyseessä on 16 kiinteistön kylä ja kyläyhdistyksen omistama kerhotalo, jolle yhteinen puhdistamo on järkevä ja melko edullinen
ratkaisu. Kunnalliseen viemäriin on alueelta matkaa yli kymmenen kilometriä vaikeassa
maastossa. Hultan alue sijaitsee Tammisaaren keskustan länsi-/ luoteispuolella. Alueella
järjestettiin infotilaisuus jo toukokuussa 2007. Syksyllä 2007 kohde haki valtion vesihuoltoavustusta Uudenmaan ympäristökeskuksesta vuodelle 2008. Puhdistamohanke voitaisiin toteuttaa periaatteessa ilman avustustakin, mutta koska avustuksen myöntämisestä/myöntämättä jättämisestä ei kuitenkaan ole tullut kirjallista tiedoksiantoa, kyläyhdistyksen ei ole ollut mahdollista päättää hankkeeseen ryhtymisestä omistamansa talon suhteen.
Alue 2: Finnby
Finnbyn alue sijaitsee melko lähellä Hultaa. Näin Finnbyn kylä voi ottaa Hultan toiminnasta mallia
omassa hankkeessaan. Kuntakokouksessa suunniteltiin, että alueella järjestettäisiin oma
infotilaisuus vuoden 2008 aikana yhdessä kyläyhdistyksen kanssa. Yhteistyötaho ei kuitenkaan vastannut yhteydenottoihin.
Alue 3: Västervikin tien varsi
Ekenäs vattenin viemäriputki ja vesijohto ulottuvat Västervikin tienhaaraan asti. Alueen
vesihuoltorakenteet voisi sijoittaa tien viereen ja liittää tienhaarassa Ekenes vattenin verkostoon. Kunta ei tule rakentamaan vesihuoltoverkostoa alueelle. Kuntakokouksessa
suunniteltiin, että jätevesihanke ottaisi yhteyttä alueen tiekuntaan vuoden 2008 alussa ja
selvittää, miten kiinnostuneita asukkaat ovat vesihuollon kehittämisestä lähitulevaisuudessa. Yhteystietoja ei kuitenkaan tiekunnalle löytynyt.
Horsbäck
Horsbäckin alueelta oltiin vuonna 2008 yhteydessä kuntaan ja tiedusteltiin viemäriverkon
mahdollisuudesta alueella. Kunnasta kysyjä ohjattiin kysymään tietoa hankkeelta ja tämän
yhteydenoton johdosta järjestettiin infotilaisuus ja perustettiin työryhmä asiaa selvittämään. Työryhmältä lähti syksyllä 2008 tiedustelukirje kunnalle hankkeen tukemisesta.
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6.1.4.12 Vihti
Vihdissä jätevedenpuhdistamot sijaitsevat Vihdin kirkonkylässä Hiidenveden rannalla sekä
Nummelassa, mistä puhdistetut jätevedet johdetaan edelleen Siuntionjoen valumaalueelle. 1990-luvulla toteutetussa HAAVE-projektissa Vihdin vesihuoltoverkostoa esitettiin rakennettavaksi huomattavan laajoille alueille. Viemäriverkoston ulkopuolella asuu
tuhansia asukkaita. HAAVE-projektin jälkeen Vihdissä on tehty vesihuollon kehittämissuunnitelma, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Tällä hetkellä Vihdissä ei suunnitella
merkittäviä laajennuksia viemäriverkostoon, lähinnä tullaan panostamaan uusiin kaavaalueisiin. Huhmarin alueelle on todennäköisesti tulossa vesihuollon kehittämisalue, jonka
toteutus ja aikataulu riippuvat pitkälti alueen kaavojen toteutumisesta. Kehittämissuunnitelman päivitys pyritään hyväksyttämään valtuustossa vuoden 2009 aikana. Ensisijaisesti
sovittiin edistettävän Vihtijärven alueen hanketta, ja vasta sitten muita kahta kohdealuetta.
Alue 1: Vihtijärvi
Vihtijärvi sijaitsee Vihdin kunnan pohjoisosassa järvisellä pohjavesialueella. Etäisyyttä
Vihdin kunnan jätevesiviemäriin on noin 15-20 km, mutta naapurikunnan Nurmijärven
Röykän viemäriin vain joitakin kilometrejä. Vihtijärven kyläyhdistys laati kyselyn vesihuollon nykytilanteesta ja asukkaiden liittymishalukkuudesta yhteiseen viemäriin vuoden 2007
aikana. Kiinnostusta riitti niin paljon, että hanke lähti etenemään puuhahenkilön voimin.
Syksyllä perustettiin Vihtijärven vesiosuuskunta, joka haki Valtion vesihuoltoavustusta
laaditun yleissuunnitelman pohjalta 2008.
Alue 2: Oinasjoki
Oinasjoen alue sijaitsee Nummelan ja Vihdin kirkonkylän välissä Hiidenveden valumaalueella. Alueella toimii vesiosuuskunta, jolle kunta toimittaa vettä. Kaikki kiinteistöt eivät
kuitenkaan ole mukana vesiosuuskunnan toiminnassa. Viemäröintiä ei ole, ja alueelle rakennetaan jatkuvasti lisää taloja. Alueen osalta selvitellään, voisiko kunta ottaa viemäröinnin vastuulleen tulevaisuudessa.
Alue 3: Selki
Mahdollinen viemäriverkoston laajennuskohde.
Alue 4: Otalampi
Otalammen asukkaat ovat olleet hankkeeseen yhteydessä vesihuoltoaan koskien. Kohteen läheisyydessä olisi vesilaitoksen viemäriverkoston liittymiskohta, mutta maasto on
aika hankalaa. Hanke osallistui Otalammen asukkaille järjestettyyn infotilaisuuteen ja seuraa tilannetta.
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6.2 Jätevesijärjestelmien suunnittelun kehittäminen
Suunnittelun tarkoitus jätevesijärjestelmän uusimisen prosessissa on valita, mitoittaa ja
räätälöidä kiinteistön maastoon ja asukkaiden käyttöön sopiva järjestelmä. Viime aikoina
on havaittu puutteita uusienkin jätevesilaitteiden toimivuudessa - yksi osaselitys asialle
on puutteet suunnittelussa.
Hankkeen lähtökohtana on, että suunnittelussa on potentiaalia. Huolellisesti tehty ja dokumentoitu suunnittelu on avain toimivaan jätevesijärjestelmään. Kun suunnittelu on
kunnossa, myös kaikilla seuraavilla vaiheilla on mahdollisuus onnistua. Parhaimmillaan
suunnittelijat toimivat puolueettomina asiantuntijoina kiinteistönomistajien suuntaan.
Viranomaisen työtaakka vähenee kun asukkaiden neuvontaan ei tarvitse käyttää suurta
osaa työajasta.
6.2.1 Suunnittelijoiden tukeminen
Alkuvuonna 2007 selvitettiin, kuinka paljon ja ketä suunnitelmien tekijöitä (suunnittelijoita) läntisellä Uudellamaalla toimii. Suunnittelijoiden tietoja kyseltiin kuntien virkamiehiltä
ja etsittiin Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton hakukoneesta. Tuloksena oli, että
hankkeeseen osallistuvien 12 kunnan alueella toimii noin 50 jätevesisuunnittelijaa, joista
suurin osa oli aiemmin osallistunut Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton järjestämiin
koulutuksiin.
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry lähetti elokuussa 2007 kaikille suunnittelijoille kirjeen, jossa kerrottiin jätevesihankkeen toiminnasta, tavoitteista ja aikatauluista. Suunnittelijoita kehotettiin halutessaan kääntymään hankkeen jätevesiasiantuntijan puoleen kaikissa suunnitteluun liittyvissä asioissa joko puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toimistolla Lohjalla. Alustavasti kerrottiin myös, että
jätevesihanke tulee järjestämään suunnitelmia ja jätevesiasetuksen vaatimuksia koskevan
seminaarin vuoden 2007 lopulla tai vuoden 2008 alussa.
Hankkeen aikana projektia lähestyi n. 15 suunnittelijaa konsultaation merkeissä. Suunnittelijat olivat pääasiassa sellaisia, jotka aiemminkin ovat olleet yhteydessä yhdistyksen asiantuntijoihin, eli yhteistyötaho oli tuttu. Nämä samat suunnittelijat lähestyivät hanketta
useamman kerran. Hanketta lähestyttiin useimmiten sähköpostitse ja puhelimitse. Muutama suunnittelija pistäytyi myös toimistolla tapaamassa asiantuntijaa.
Suunnittelijoiden kysymykset koskivat useimmiten alan ajankohtaisia asioita, kuten kotitalousvähennystä ja korjausavustusta sekä viranomaistoimintaa. Muutama erikoiskohdetta
(majatalo, uima-altaan vedet…) koskeva konsultaatio mahtui mukaan. Suuressa osassa
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konsultaatioita käsiteltiin sitä, mitä suunnitelman tulee sisältää ja millaisia piirroksia
suunnitelmaan tarvitaan. Mallisuunnitelmaa tiedusteltiin muutamaan otteeseen. Mallisuunnitelman luonnosta annettiinkin suunnittelijoille tutustuttavaksi sopimuksen mukaan.
Suunnittelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta myös hankkeeseen saatiin uutta
tietoa ja suunnittelijoiden yhteydenotot koettiin positiivisena yhteistyönä.
6.2.2 Kiinteistökohtaisten jätevesisuunnitelmien laadun kartoitus LänsiUudellamaalla
Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun kehittäminen aloitettiin kaikissa
jätevesihankkeeseen osallistuvissa kunnissa selvittämällä uusien, jätevesiasetuksen voimassaoloaikana laadittujen jätevesisuunnitelmien laatu. Jokaisesta kunnasta pyydettiin
noin kymmenen suunnitelmaa jätevesihankkeen asiantuntijan tarkasteltavaksi.
Selvityksen tavoitteena oli arvioida, täyttävätkö suunnitelmat jätevesiasetuksen mukaiset
vaatimukset. Asetuksen mukaan suunnitelmassa tulisi kuvata selkeästi, millaisesta jätevesijärjestelmästä on kyse, mille kiinteistölle ja missä kunnassa järjestelmä on suunniteltu,
minne järjestelmän rakenteet kiinteistöllä on tarkoitus sijoittaa, millaisia rakenteita järjestelmä sisältää ja minne käsitellyt jätevedet on tarkoitus purkaa. Suunnitelman pitäisi
myös sisältää perusteltu arvio siitä, soveltuuko järjestelmä kiinteistön jätevesien käsittelyyn, millaisille jätevesimäärille järjestelmä on mitoitettu ja miten tehokkaasti järjestelmä
puhdistaa jätevedet (täyttyvätkö asetuksen mukaiset puhdistusvaatimukset). Suunnitelman tulisi olla kaikilta osiltaan selkeä ja yksiselitteinen.
Selvitystä varten asetustekstin sisältö purettiin käytännönläheisiksi suunnitelmaa koskevaksi väittämiksi. 37-kohtaisen väittämälistan avulla tarkasteltiin, kuinka hyvin suunnitelmissa on mukana välttämätön tieto: suunnittelijan ja hakijan tiedot, olosuhteiden kuvaus,
valitun järjestelmän kuvaus ja mitoitus, puhdistustulos ja tarvittavat liitteet.
Selvitys toteutettiin kesällä 2007 kahdentoista kunnan alueella. Tarkastelun kohteena oli
104 kuntien rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi saapunutta suunnitelmaa. Suunnittelukohteet edustivat monipuolisesti uudisrakennusten jätevesijärjestelmiä, vanhojen järjestelmien uusimisia, ympärivuoden asututtuja kiinteistöjä ja vapaa-ajan asuntoja. Suunnitelmissa esitettiin jätevesiratkaisuja maapuhdistamoista pienpuhdistamoihin ja umpisäiliöihin.
Raportti jätevesijärjestelmien laadun kartoituksesta valmistui joulukuussa 2007. Kartoituksen tuloksista julkaistiin tiedote 25.2.2008 otsikolla ”Selvitys: Jätevesijärjestelmien
heikko suunnittelu voi johtaa vääriin laiteratkaisuihin” ja sen tuloksia esiteltiin muun mu-
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assa keväällä 2008 järjestetyissä suunnittelijaseminaareissa. Kartoituksen tulokset herättivät kiinnostusta myös Länsi-Uudenmaan alueen ulkopuolella sekä ministeriötasolla, sillä
selvitys on tiettävästi ainoa laatuaan tässä laajuudessa.
Tuloksena saatiin selville mm. että
· suunnitelmissa on paljon puutteita kaikilla tarkastelluilla osa-alueilla
· suunnitelman tarkoitus näyttää olevan epäselvä sekä kiinteistönomistajalle että
suunnittelijoille
· ammattitaitoisia suunnittelijoita ei ilmeisestikään aina käytetä, vaan järjestelmiä
suunnittelevat myös kiinteistönomistajat itse
· suunnitelmat tehdään hätäisesti eikä mahdollista asukasmäärän kasvua ennakoida
mitoituksissa
· asennuksen jälkeinen aika hoitoineen ja erikoistilanteineen, omistajan vaihdoksineen ja viranomaistarkastuksineen unohtuu
· asennusta varten tarvittavat piirrokset ovat epämääräisiä ja urakoitsija saattaa
joutua palaamaan kaivinkoneen ohjaamosta suunnittelijan tehtäviin.
Kartoituksen tuloksena oli, että Länsi-Uudellamaalla haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien suunnittelussa on vakavia puutteita. Raportista käy ilmi, että nykyisellään kuntiin
tulevat rakennus- tai toimenpideluvan liitteinä olevat kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnitelmat eivät yleisesti ottaen täytä jätevesiasetuksen vaatimuksia. Suuria
puutteita on erityisesti (luonnon)olosuhteiden huomioon ottamisessa ja järjestelmän valintaperusteisiin liittyvissä kysymyksissä, kuten puhdistustulosten arvioinnissa. On syytä
olettaa, että tilanne on samankaltainen ympäri Suomea, ja että suunnitelmien heikko laatu peilaa hajajätevesiasetuksen toimeenpanon yleistä tilaa maassamme. Tällä hetkellä
kuluttajat eivät tiedä, mitä hyvältä suunnitelmalta tulee vaatia. Myöskään kunnan rakennusvalvontaviranomaisilla ei ole riittäviä valmiuksia arvioida suunnitelmien hyväksyttävyyttä. Tilanne johtaa pahimmillaan siihen, että kiinteistöille asennetaan vääriä laitteita,
tai että laitteita mitoitetaan, asennetaan ja huolletaan väärin.
Raportti on kooste hankkeen yhden osa-alueen tuloksista, mutta sitä voi käyttää apuvälineenä esimerkiksi rakennusvalvonnassa lupahakemusten arvioinnissa tai asiakkaita neuvoessa. Myös jätevesijärjestelmien suunnittelijat voivat käyttää raporttia ja erityisesti sen
liitteenä olevaa listaa muistilistana siitä, mitä asetus vaatii suunnitelmalta. Raportti on
ladattavissa hankkeen verkkosivuilla.
6.2.3 Suunnittelijaseminaarit
Toteutettiin kaksi suunnittelijaseminaaria, jotka oli suunnattu erityisesti jätevesijärjestelmien suunnittelijoille ja rakennustarkastajille. Toinen seminaari pidettiin suomeksi ja
toinen ruotsiksi. Tilaisuuksissa puitiin hajajätevesiasetuksen velvoitteita suunnittelijan,
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urakoitsijan ja rakennusvalvonnan näkökulmasta sekä tarjottiin suunnittelijoille mahdollisuus konsultoida hankkeen asiantuntijaa.
Seminaarit pidettiin 14.3.2008 Vihdissä (suomeksi) ja 4.4.2008 Karjaalla (ruotsiksi). Vihdin
seminaarissa oli 49 osallistujaa (joista 4 LUVY:n edustajaa) ja Karjaan seminaarissa 36
osallistujaa (joista 3 LUVY:n edustajaa). Seminaarien ohjelmassa oli:
·
·
·

·

·
·
·
·

Aamukahvitarjoilua
Kiinteistökohtaisten jätevesisuunnitelmien laadun kartoitus – selvityksen tulokset
(Minttu Peuraniemi, LUVY ry)
Kommenttipuheenvuorot suunnittelun laadun kartoituksesta:
- Hajajätevesiasetus – rakennusvalvojan uusi riesa? (rakennusvalvoja Timo
Hongell, Karkkilan kaupunki / byggnadsinspektör Peter Westerlund, Ekenäs
stad)
- Suunnittelijan sudenkuopat (Yrjö Sarkki, LVI-konsultointi Sarkki Oy / Stefan Wasström, Stefan Wasström ÖB)
- Suunnitelma - urakoitsijan unelma vai painajainen (Markku Kairajärvi, LVIasennus Markku Kairajärvi / Mikael Nyberg, Kyrkslätt)
Kiinteistökohtaiset jätevesilaitteistot - käytännön kokemuksia / kuinka ne toimivat
todella (ympäristöasiantuntija Jari Männynsalo, Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry / verksamhetsledare Tero Myllyvirta, Föreningen vattenoch luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.)
Oliko suunnitelma susi? Kiinteistönomistajan kuluttajansuoja (konsumentrådgivare Julia Nymark-Björkstam, Pojo kommun)
Mitä ongelmia suunnittelijoiden FISE-pätevyys ratkaisee? (hankevastaava Helena
Äijö, FISEn pätevyystoimikunta)
Kiinteistökohtainen mallisuunnitelma, luonnoksen esittely (Minttu Peuraniemi,
LUVY ry)
Keskustelua, yhteinen lounas

Suunnittelijaseminaareissa hyödynnettiin vahvasti vuonna 2007 toteutettua suunnittelun
laadun kartoitusta, jota projektisihteeri esitteli. Seminaariyhteenvetona todettiin, että
niin suunnittelijoiden kuin heidän asiakkaidensa olisi kehitettävä toimintatapaansa, jotta
jätevesisuunnitelmat ja niiden lupakäsittely kunnissa saataisiin toimimaan tyydyttävällä
tavalla. Suunnittelijoiden tulisi omalla viestinnällään kyetä herättämään asiakkaan maksuhalukkuutta sekä tehdä suunnittelutyöstä asiakkaan kanssa kirjalliset sopimukset, jotta
työ olisi taloudellisesti kestävällä pohjalla. Asiakkaiden eli kiinteistönomistajien tulisi ymmärtää, että asiallinen suunnitelma ei ole vain viranomaista varten suoritettava muodollisuus vaan rahanarvoinen hyödyke järjestelmän urakointia, käyttöä ja huoltoa, mahdollista
muuttamista sekä kiinteistön jälleenmyyntiä ajatellen. Kiinteistönomistajien itse tulisi
ymmärtää kerätä kiinteistöä koskevat asiakirjat lupa- ja suunnitelmaprosessin lähtökohdaksi sekä ajoittaa työ sopivasti vuodenaikojen (sula maa) ja kunnan lupahakemusten
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käsittelyn vaatiman ajan kannalta. Seminaarien esitykset ovat ladattavissa hankkeen
verkkosivuilta.
Eräänä ratkaisuna suunnittelun ongelmiin suunnittelijaseminaarissa esiteltiin jätevesijärjestelmän mallisuunnitelmaa, joka ajatuksena sai seminaariväeltä hyvän vastaanoton.
Mallisuunnitelman luonnosta työstettiin edelleen, samoin kuin erilaisia ohjeita kiinteistönomistajille.
6.2.4 Mallisuunnitelma
Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma on laadittu helpottamaan asetuksen laadukasta toteutusta. Se antaa haja-asutusalueiden asukkaille, jätevesijärjestelmien suunnittelijoille ja viranomaisille esimerkin siitä, miten asetuksen edellyttämiä asioita jätevesijärjestelmän suunnitelmassa voi esittää ja miltä suunnitelma voisi näyttää. Mallisuunnitelma koostuu seuraavista osista
·

·
·

Tekstiosio, jossa
- kiinteistön tiedot
- maasto-olosuhteet
- perusteet järjestelmän valinnalle
- mitoitukset
- Arvio puhdistustuloksesta
- Liitelista
Asemapiirros
Leikkauspiirros

Asetus edellyttää, että rakennettavalle tai kunnostettavalle jätevesijärjestelmälle laaditaan suunnitelma, joka liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakennusta koskevaan ilmoitukseen. Asetuksen liitteessä 1 on esitetty suunnitelman yleiset vaatimukset sekä mitoitusvaatimukset. Vaatimusten mukaisen suunnitelmanperusteella voidaan rakentaa juuri kyseessä olevalle kiinteistölle soveltuva ja toimintakelpoinen jätevesijärjestelmä. Rakennustyön laatua ja järjestelmän toimivuutta voidaan valvoa ja järjestelmää voidaan käyttää ja huoltaa asianmukaisesti. Puutteellinen suunnittelu voi johtaa vääriin laitevalintoihin, epäonnistuneeseen asennukseen ja vääriin odotuksiin järjestelmän
huoltotarpeesta.
Viranomainen voi käyttää mallisuunnitelmaa apuna neuvonnassa sekä muistilistana asetuksen mukaisen suunnitelman sisällöstä. Asukas voi käyttää mallisuunnitelmaa esimerkkinä haluamastaan tuotteesta pyytäessään tarjouksia oman järjestelmänsä suunnitteluun.
Osa ammattimaisista suunnittelijoista käyttää jonkinlaista pohjaa suunnittelutyön no-
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peuttamiseksi. Hankkeessa laadittua mallisuunnitelmaa voi käyttää pohjana omien suunnitelmien jäsentämiseksi.
Mallisuunnitelma on julkaistu verkossa ja on ladattavissa hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi. Mallisuunnitelma on linkitetty myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton verkkosivuille ”Opas jätevesien maailmaan”.
6.3 Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategia
2009–2013
Tilaus Länsi-Uudenmaan kuntien yhteiselle strategialle haja-asutuksen jätevesien suhteen
syntyi työryhmän tarpeesta tarkastella jätevesiasetuksen toteuttamista kokonaisuutena
pidemmällä aikavälillä. Käytännössä oli tarve määritellä tarvittavat toimenpiteet asetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi, ja yhdistää voimia kuntayhteistyön merkeissä. Tärkeää on
tunnistaa resurssitarve toimintojen toteuttamiseksi.
Strategiatyö käynnistettiin toteuttamalla alueen viranomaisille suunnattu ”LänsiUudenmaan hajajätevesistrategia 2014” -työpaja, jossa työstettiin tavoitteita ja toimenpiteitä hajajätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi osallistavin menetelmin. Työpaja järjestettiin 12.5.2008 Vihdissä ja siellä oli 17 osallistujaa, joista 4 LUVY:n edustajia. Tilaisuuden
tarkoituksena oli selkeyttää Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisiä tavoitteita hajaasutusalueiden jätevesihuollon ja vesiensuojelun osalta sekä ideoida kuntien viranomaisten yhteisiä toimenpiteitä. Tarkoituksena oli myös tuottaa ideoita hajajätevesihankkeen
mahdolliselle jatkohankkeelle vuoden 2009 alusta lukien. Tilaisuudessa työstettäväksi oli
rajattu neljä painopistealuetta, jotka oli valittu saadun palautteen ja järjestäjien harkinnan mukaan:
1.
2.
3.
4.

Hajajätevesiasetuksen valvonta ja valvonnan välineet
Hajajätevesiasetuksen soveltaminen vesiensuojelullisesti erilaisilla alueilla
Vesiosuuskunnat
Jätevesijärjestelmien suunnitelmat

Työpajan ryhmätöiden tuloksista laadittiin raportti, jonka pohjalta strategiaa alettiin kirjoittaa. Ensimmäinen strategialuonnos saatiin kommentoitavaksi 26.8.2008. Hankkeen
ohjausryhmä keskusteli asiasta kokouksessaan 17.9.2008 ja hyväksyi strategian sekä päätti sen viemisestä virkamieskommenttikierrokselle 13.11.2008. Virkamieskommentit käsiteltiin ohjausryhmän ylimääräisessä kokouksessa 10.12.2008.
Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategia 2009–2013 sisältää taustan,
vision, tavoitteet ja toimenpiteet sekä resursoinnin.
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Haja-asutuksen jätevesihuolto – Länsi-Uudenmaan VISIO 2014:
Puhtaat pinta- ja pohjavedet, uimarannat ja juomavesikaivot ovat osa terveellistä ja viihtyisää länsiuusimaalaista ympäristöä. Tyytyväisillä asukkailla on käytössään edistyksellinen, omaan kiinteistöön ja tilanteeseen sopiva, toimiva jätevesiratkaisu. Suosittuja ovat
kuivakäymälä ja harmaiden vesien puhdistus, sekä naapuruston yhteiset jätevedenpuhdistusratkaisut. Jätevesien käsittely on osa vesien- ja ympäristönsuojelua. Se takaa jätevesien
hyvän puhdistustason sekä ravinteiden ja lietteiden kierrätyksen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Haja-asutuksen jätevesihuollon tavoitteet vuosina 2009–2013 kiteytettiin avainsanoihin,
joihin kaikkiin sisältyy lyhyet toimenpidekuvaukset:
1.
2.
3.
4.
5.

OIKEAA TIETOA
YHTENÄINEN KÄYTÄNTÖ
KESKITETYT RATKAISUT
HYVÄT HAKEMUKSET JA TOTEUTUS
KOORDINOITU VALVONTA

Strategialle haetaan hyväksyntää vähintään kuntien lautakunnissa. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet esittelevät asiaa omissa kunnissaan. Strategian vieminen valtuustotasolle on
toivottavaa, jotta resurssit strategian toteuttamiseen löytyisivät pitkällä tähtäimellä. Strategiaa käytetään pohjana tulevien hankkeiden suunnittelussa.

7 ARVIOINTIA JA JATKOTYÖTARPEITA
7.1 Saavutettiinko asetetut tavoitteet?
Hankkeen tavoitteena oli yhtäältä kannustaa kuntia ja niiden asukkaita alueellisiin jätevesihuoltoratkaisuihin (vesiosuuskuntien perustamiseen) ja toisaalta nostaa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnitelmien laatua vastaamaan hajajätevesiasetuksen vaatimuksia sekä parantaa alueella toimivien järjestelmäsuunnittelijoiden tietotaitoa. Saavuttiko hanke sille asetetut tavoitteet?
7.1.1 Alueelliset jätevesiratkaisut
Alueellisten jätevesiratkaisujen synnyn tukeminen oli hankkeen alkaessa vuonna 2007
erittäin ajankohtainen tavoite. Yleisesti suositeltiin vesiosuuskuntia ratkaisumalliksi hajaasutusalueiden vesihuoltoon, mutta työkaluja niiden toteuttamiseksi ei ollut juurikaan
tarjolla. Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu Vesiosuuskunnan ABC oli ainoa, mitä
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viranomaisella oli tarjota silloin, kun kuntalaisten keskuudessa kyseltiin viemäriverkoston
mahdollisuudesta alueellaan. Länsi-Uudenmaan alueella ei ollut montakaan ennakkotapausta vesiosuuskunnista, ja innokkaimmatkaan vesiosuuskuntaryhmät eivät tahtoneet
päästä käyntiin, kun käytännön apua ei ollut saatavilla. Kanssa-asukkaita oli vaikeaa saada
mukaan, kun ulkopuolisia asiantuntijoita ei ollut saatavilla ihmisiä motivoimaan. Alueellisissa tiedotusvälineissäkään asiasta ei juuri puhuttu.
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen myötä julkinen keskustelu vesiosuuskunnista
käynnistyi. Hankkeen päätyttyä on kaiketi yleisesti tiedossa se, että vesiosuuskunnat ovat
eräs hyvä keino saavuttaa hajajätevesiasetuksen vaatimukset. Alueen tärkeimpiä vesiosuuskuntakohteita on tiedotettu asiasta ja monet niistä ovat lähteneet hyvin käyntiin.
Vesiosuuskuntien perustamiseen kannustamisessa on siis onnistuttu. Nyt olisikin tarvetta
jatkohoitoon.
7.1.2 Suunnittelun kehittäminen
Suunnittelun laadun parantaminen on hankkeen päättyessä edelleen ajankohtainen tavoite, vaikka huomattavaa edistymistäkin on tapahtunut. Hanke on ainakin osittain onnistunut nostamaan viranomaisten, alan yrittäjien ja suuren yleisön kiinnostuksen suunnittelun laatua kohtaan.
Erityisesti viranomaisille on teroitettu lupavaiheen valvonnan tärkeyttä ja luotu sitä varten työkaluja (lista asetuksen vaatimuksista suunnitelmalle, mallisuunnitelma, tarkastuslista) joita on testattu tosikäytössäkin. Suunnittelijoille asiaa on nostettu esiin seminaareissa, joissa tarkemmat vaatimukset suunnitelman laadulle otettiin ristiriitaisin tuntein
vastaan. Toisaalta ymmärrettiin perusteellisen suunnittelun tärkeys, toisaalta vedottiin
asiakkaan maksuhaluihin, jotka puolestaan suoraan vaikuttavat suunnittelutyön sisältöön.
Suunnittelun kehittäminen on suunnittelijoille edelleen ajankohtaista – suunnittelijoiden
tiedusteluja uusista koulutustilaisuuksista tulee jatkuvasti.
Suuri yleisö ei kuitenkaan yleisesti ole omaksunut suunnitelman tarkoitusta. Kiinteistönomistajat eivät ymmärrä miksi kunnollisesta suunnitelmasta kannattaa maksaa. Suurta
yleisöä varten on laadittu esimerkkejä ja muistilistoja (mallisuunnitelma, lista asetuksen
vaatimuksista suunnitelmalle, lista asioista, joita pitää selvittää ennen suunnittelua), mutta ne tuskin nykyisellään ratkaisevat koko kysymystä – työkaluja pitäisi vielä osata käyttää
oikein.
Hankkeen kuluessa on käynyt selväksi, että jos kunnollista suunnittelua ei toden teolla
vaadita ja siihen motivoida, sillä ei ole kysyntää eikä sitä harjoiteta. Toisaalta eri toimijoilla
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on oltava edelleen saatavilla työkaluja asian ratkaisemiseen: suunnittelijoilla tietotaitoa,
viranomaisilla resursseja ja kiinteistönomistajilla rahaa.

7.2 Kuinka toimenpiteiden kohdentamisessa onnistuttiin?
7.2.1 Alueelliset jätevesiratkaisut
Alueellisten jätevesiratkaisujen syntyä pyrittiin tukemaan valitsemalla tuen piiriin oikeat
kohdealueet, tuomalla neuvonta asukkaiden ulottuville niin fyysisesti kuin ajallisestikin,
sekä kokoamalla ja tuottamalla neuvonta-aineistoja.
Hankkeen kohdealueet valittiin kuntien virkamiesten kanssa käydyissä kokouksissa. Kokouksissa oli edustettuina ympäristövalvonta, rakennusvalvonta, vesi- ja viemärilaitos ja
muut kiinnostuneet. Tällöin saatiin ajantasainen tieto kunnan suunnitelmista, mahdollisuuksista ja asukkaiden aiemmin ilmaisemasta kiinnostuksesta asiaa kohtaan. Kohdealueiden valinnassa päädyttiin pääosin hyviin ratkaisuihin ja tällaista toimintaa soisi näkevän
jatkossakin.
Yhteydenotot kohdealueisiin olivat toisinaan yksinkertaisia, toisinaan mutkikkaita tai jopa
mahdottomia. Kohdealueisiin otettiin suoraan yhteyttä kyläyhdistysten, tiekuntien, omakotiyhdistysten tai muiden aktiivisten tahojen tai henkilöiden kautta. Hankkeesta olisi
varmasti voinut tiedottaa laajemminkin alueellisten toimijoiden, esim. Länsi-Uudenmaan
kylät -yhdistyksen kautta, jolloin kylät olisi saatu paremmin heräämään asiaan heti hankkeen alussa. Tämä ”suoratiedotus” oli kuitenkin pääasiassa tehokasta, koska tällä tavalla
saatiin yhteys heti aluksi kylän keskeisiin toimijoihin. Valittujen alueiden joukossa oli sellaisiakin kyliä, joihin kokouksiin osallistuneilla viranomaisilla ei ollut yhteystietoja tai tietoa mahdollisista yhteistyötahoista. Näihin oli melkoisen mahdotonta saada aikaan mitään toimintaa.
Infotilaisuuksien pitämistä toimintatapana voi pitää onnistuneena. Kohderyhmän eli alueen asukkaiden kannalta houkuttelevuutta lisäsi se, että tilaisuudet pidettiin lähellä iltatai viikonloppuaikana. Paikallinen taho järjesti tilaisuuden ja hankkeen edustaja piti siellä
pääpuheenvuoron eli luennon asetuksesta ja vesiosuuskunnista. Nämä olivat hyviä intiimejä tilaisuuksia, joissa lähes kaikissa saatiin syntymään työryhmä viemään asiaa eteenpäin. Asukkaat saivat kysellä asiantuntijalta kaikkea jätevesiin ja vesiosuuskuntiin liittyvää.
Kaksivuotinen hajajätevesihanke oli aivan liian lyhyt verrattuna vesiosuuskunnan syntymiseen tarvittavaan aikaan. Valituissa kohteissa oli muutama ”valmis” potentiaalinen kohde,
joilla oli akuutti tarve tällaiseen apuun. Suurin osa kohteista oli kuitenkin sellaisia, joissa
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asiaan herättelyyn sai käyttää koko hankkeen ajan aikaa. Kaksi vuotta saattoi siis kulua
pelkästään yhteyden saamiseen oikeisiin henkilöihin, henkilön kiinnostuksen herättämiseen, infotilaisuudesta sopimiseen, sen järjestämiseen, työryhmän perustamiseen. Nämä
kohteet ryhtyvät tositoimiin vasta hankkeen jälkeen, vuonna 2009. ”Valmiit kohteet” kuitenkin ovat arvostaneet hankkeen tarjoamaa tukea erittäin paljon, ja nämä ovatkin
useimmiten päässeet niin pitkälle, että heidän tarvitsemansa apu jatkossa on hieman erilaista kuin tähän asti. Kaiken kaikkiaan toimenpiteiden suunnittelussa olisi siis voinut ottaa paremmin huomioon kohteiden erilaiset lähtötilanteet. Resurssiin nähden se ei tietenkään ollut mahdollista.
7.2.2 Suunnittelun kehittäminen
Suunnittelun laatua pyrittiin kohentamaan tarjoamalla suunnittelijoille asiantuntijatukea,
järjestämällä seminaareja sekä laatimalla materiaaleja hyvän suunnitelman tueksi.
Hanke onnistui tavoittamaan suuren joukon suunnittelijoita, mutta ei varmastikaan läheskään kaikkia niitä, jotka olisivat asiantuntijatukea eniten kaivanneet. Suunnittelijoita lähestyttiin kirjeellä, median kautta, ja viranomaisten suosituksesta. Tämän pohjalta vain
yksittäiset suunnittelijat ottivat yhteyttä. He olivat todennäköisesti niitä, jotka olivat aiemminkin olleet aktiivisia yhdistyksen suuntaan muissa yhteyksissä. Enemmän olisi varmasti voitu tiedottaa Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton alan yrittäjät -tietokannan
kautta ja jo tutuiksi käyneillä Liiton verkkosivuilla. Koska Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n verkkosivusto oli kehitystilassa, nämä toimenpiteet jäivät kuitenkin tekemättä. Myös yhteistapaamiset olisivat voineet aktivoida suunnittelijoita tehokkaasti siten,
että olisi saavutettu/ylläpidetty parempi luottamus.
Asiantuntijatukea tarjottiin lähinnä puhelimitse ja sähköpostitse. Suunnittelutyöhän kuitenkin kuuluu tilanteen tarkastelu paikan päällä ja kuvallisesti, mitä puhelinkeskustelut ja
sähköpostiviestittely eivät mahdollista. Niinpä huomattava puute keinovalikoimassa oli
se, että suunnittelutukea ei voitu tarjota lainkaan maastokäyntien yhteydessä. Tämä keino ei kuulunut hankesuunnitelmaan eikä sitä olisi hyväksytty hankkeen kustannukseksi.
Konsultaatiopyyntöjen vähäisyys voi johtua toisaalta siitäkin, että suunnittelijan työ on
sen tyyppistä, että ulkopuolista apua ei hevin kaivata. Erikoiskohteiden (erikoisen jätevedet, kurssikeskukset ym.) suunnitteluun apua kehdataan pyytää – suurempikin kysyntä
tälle palvelulle olisi kenties ollut mahdollista.
Suunnitelmien laadun kartoitus herätti valtakunnallistakin kiinnostusta ja antoi hankkeen
suunnittelu-osiolle vahvan, tutkittuun tietoon nojaavan perustan. Suunnitelmien laadun
kartoitus oli hyvä selvityksen aihe siksi, että useimmat LUVY:n kaltaiset toimijat keskittyivät samaan aikaan jätevesijärjestelmien toimivuuden kartoituksiin kenttäolosuhteissa.
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Tästä selvityksestä löytyi osaselitys – siis osaavan suunnittelun puute - monessa muussa
selvityksessä todettuihin laitteistojen toimivuusongelmiin.
Suunnittelijaseminaareja voi pitää onnistuneina. Ne kokosivat riittävän määrän asiantuntijoita ja käytännön työtä tekeviä yhteen siten, että tilaisuuksista muodostui kiinnostava
laitevalmistajista riippumaton tiedonjako- ja keskustelufoorumi. Seminaarissa saatiin
vahvasti tuotua esiin suunnittelun problematiikkaa ja kaiken lomassa hyvän suunnittelun
perusteita. Myös ajankohtaisia asioita saatiin käytyä läpi. Seminaarit olivat työläitä järjestää, mutta toisaalta näin saatiin koottua suunnittelijaporukkaa verkostoitumaan. Vaikka
seminaareilla tavoitettiin kiitettävästi aktiivista suunnitteluväkeä, ei välttämättä ”surkeita” suunnittelijoita kumminkaan saatu paikalle. Seminaariin osallistui myös harmillisen
vähän viranomaisia, joten keskusteluissa ei päästy käsiksi viranomaisen ja suunnittelijan
väliseen dynamiikkaan. Erikoissuunnittelukohteisiin ei seminaareissa päästy perehtymään.
Hyvän suunnittelun tueksi laadittiin neuvonta- ja esimerkkimateriaalia. Erityisesti mallisuunnitelma oli erittäin odotettu dokumentti. Mallisuunnitelma on helposti ymmärrettävä dokumentti, jota voi jaella ja tarkastella sekä sähköisessä että paperisessa muodossa.
Hankkeen kuluessa tuotetun materiaalin jakelemiseen soisi resursseja jatkossakin.
7.3 Jatkotyötarpeet
Hyvin onnistuneen hankkeen ansiosta monia tärkeitä asioita on saatu edistettyä, mutta
toki jatkotyötarpeita ilmeni sekä hankkeen aikana, että sen loputtua.
7.3.1 Alueelliset jätevesiratkaisut
Nyt kun vesiosuuskunnat ovat saaneet vähän tuulta siipiensä alle läntisellä Uudellamaalla,
olisi oiva tilaisuus luoda tänne oma vesiosuuskuntaverkosto. Verkosto tarjoaisi osasilleen
(toisille vesiosuuskunnille) vertaistukea, joka on äärettömän tärkeää työssä, jossa asukkaat vapaa-ajallaan omasta tahdostaan järjestävät vesihuoltoa. Verkoston kokemuksia
voisi laittaa esimerkiksi tämän hankkeen luomille ja tunnetuiksi tehneille verkkosivuille
muiden kiinnostuneiden ja samassa tilanteessa olevien nähtäväksi. Verkkosivuille tarvittaisiin materiaalia vähän edistyneimpien vesiosuuskuntien hyödyksi, mm. aiheista kuten
vesiosuuskunnan verotus, tilinpito, urakoitsijoiden kilpailutus, vesiosuuskunnan ja osakeyhtiön erot, verkostojen ja laitteiden huolto. Näistä teemoista olisi tarpeen myös koulutus
vesiosuuskuntien puuhahenkilöille.
Erityisesti nyt, kun alueella on tosiaan jo käyntiin lähteneitä vesiosuuskuntia, olisi tarvetta
vähän toisella tavalla kohdistetulle tuelle. Esimerkiksi juuri vesiosuuskunnan käytännön
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asioiden, paperityön ja huollon tueksi tarvitaan vähän erilaisia eväitä. Tätä voivat osaltaan
tarjota toisen vesiosuuskunnat, mutta tietojen keräys olisi hyvä tehdä keskitetysti.
Lisäksi alueella on vielä runsaasti potentiaalisia alueita vesiosuuskunnan perustamiseksi,
jotka tarvitsisivat kannustusta. Asiaa voi edesauttaa paitsi vastaavanlaisilla kampanjoilla
kuin mitä kesällä 2008 oli, myös pitämällä asiaa yleisessä tietoisuudessa mm. lehdistön
kautta. Hankkeen verkkosivut olivat oiva väline vesiosuuskuntatiedon välittämiseen.
Verkkosivujen ajan tasalla pito vaatii sekä aikaa että rahaa ja siksi onkin toivottavaa, että
resursseja hankkeen sivujen ylläpitoon löytyisi myös jatkossa. Myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n Opas jätevesien maailmaan -sivuston ylläpitoon soisi varoja myös
jatkossa.
Yksi tärkeä kohderyhmä vesiosuuskuntien kannalta ovat tietysti kunnat, joiden tietoisuutta potentiaalisten ja olemassa olevien vesiosuuskuntien erityistarpeista on syytä pitää yllä
ja lisätä. Tätä voisi edesauttaa esimerkiksi vuosittaiset tapaamiset kunnan teknisen toimen, päättäjien ja vesiosuuskuntien edustajien kesken. Vesiosuuskuntien omatoimisuutta
on syytä palkita ja kuntien taholla onkin hyvä miettiä sopivia tapoja tukea vesiosuuskuntatoimintaa haja-asutusalueilla. Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmissa nämä näkökohdat on ehdottomasti huomioitava. Erilaisten vesihuoltoratkaisujen hallinnassa voisi
viranomaisille olla hyödyksi kerätty vesihuoltoa koskeva paikkatieto oman kunnan alueelta.
7.3.2 Suunnittelun kehittäminen
Suunnittelijoiden yhteydenottojen ja hankkeessa kerättyjen kokemusten perusteella vaikuttaa siltä, että erikoiskohteiden suunnitteluun tarvittaisiin lisäeväitä. Koulutuskokonaisuuksien aiheita voisi olla mm. kuivakäymälät, kurssikeskukset ja majatalot, sekä muut
vaihtelevan käytön kohteet, matalaan perustetut maapuhdistamot sekä purkujärjestelyt.
Seminaareissa ja suunnittelun laadun kartoituksessa esiin tulleiden asioiden näkökulmasta alan yrittäjät kaipaisivat tietotaitoa mm. sopimusjuridiikasta, kuluttajansuojasta, tuotteen ”paketoinnista”, suunnittelun dokumentoinnista, sekä ajankohtaisista neuvontamateriaaleista, kuten avustuksista, kotitalousvähennyksistä jne. Muun muassa näillä eväin
saataisiin varmasti ammattimaisen suunnittelutyön houkuttelevuutta ja kysyntää lisättyä.
Niille viranomaisille, jotka kunnassa käsittelevät lupahakemuksia, tarvittaisiin hieman perehdytystä hankkeessa laadittujen työkalujen, kuten mallisuunnitelman ja ”lista asetuksen
vaatimuksista suunnitelmalle”-monisteen käyttöön. Ilman perehdytystä hyvätkin työkalut
jäävät helposti käyttämättä. Erittäin tärkeää on, että viranomaiset työssään korostavat
ammattimaisen suunnittelun tärkeyttä, ja vaativat että lupahakemusten liitteinä olevat

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 190/2009

57

suunnitelmat ovat asetuksen mukaisessa kunnossa. Tieto asetuksen vaatimuksista suunnitelmalle täytyy myös viedä haja-asutusalueen asukkaille, jotta he ymmärtävät varautua
ammattimaisen suunnittelutyön tarpeeseen jätevesijärjestelmää uusiessaan.
7.3.3 Muut jätevesialan haasteet
Näiden kahden osa-alueen – suunnittelun kehittämisen ja vesiosuuskuntien tukemisenlisäksi haja-asutuksen jätevesialalla on tällä hetkellä myös muita akuutteja haasteita. Asetuksen siirtymäajasta on kulunut jo puolet ja kaikki haja-asutuksen kiinteistöt eivät ole
tietämän mukaan edes laatineet jätevesijärjestelmän selvitystä, jonka perusteella uusimistarvetta voisi alkaa arvioimaan. Myöskään uusimisinto ei ole parhaimmillaan. Tälle
ilmiölle on yritetty löytää selityksiä, tässä muutama niistä:
·
·
·
·
·

asukkailla on epätietoisuutta viemäriverkostojen laajenemissuunnitelmista kunnassaan
asukkaiden on vaikea hahmottaa itselleen sopiva laiteratkaisu monen mahdollisuuden joukosta
asukkaiden luottamus jätevesijärjestelmien toimivuuteen on järkkynyt, kun tähän
mennessä on kuulunut tietoa uusista, toimimattomista järjestelmistä
asukkaat eivät ole halukkaita satsaamaan paljon rahaa suunnitteluun ja laitehankintoihin, myös asennus- ja huoltokustannuksissa halutaan säästää
asukkaat toivovat ja odottelevat jonkinlaista jätevedenkäsittelyn patenttiratkaisua,
joka toimisi mahdollisimman vähällä vaivalla – tällaista ei oikein ole olemassa, ja
tuskin tuleekaan

Vastikäänkin asennettujen laitteistojen toimivuudessa on havaittu puutteita. Tutkimusten
mukaan vain 30-50 % kiinteistökohtaisista puhdistamoista toimii asetuksen vaatimalla
tavalla. Laitteet ovat useasti testattuja ja paljon käytettyjä, periaatteessa toimivia systeemejä, mutta jostain syystä kentällä ne eivät toimi. Tähän voi olla syynä esimerkiksi seuraavat:
·

·

·
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Kiinteistölle on alun perin valittu sille sopimaton ratkaisu. On luotettu sokeasti
esim. rautakauppiaaseen, naapuriin tai muuhun vastaavaan tahoon, joka on luvannut patenttiratkaisua. Voi olla, että ratkaisu ei ole soveltunut kiinteistön maasto-oloihin, katkonaiseen tai arvioitua suurempaan käyttöön tai huoltovalmiuteen.
Jätevesijärjestelmän suunnittelussa on tapahtunut virhe. Esimerkiksi maaston oloja ei voi arvioida käymättä tontilla ja kiinteistönomistajan huoltovalmiutta ei voi
tietää haastattelematta. Suunnitelmasta on voinut jäädä sellaisia asioita pois, jotka vaikuttavat laitteiston asennukseen tai osien valintaan.
Järjestelmä on asennettu väärin. Putkien kaadot, purkujärjestelyt tai erityisesti laitepuhdistamojen kytkennät voivat mennä pieleen asennusvaiheessa. Jos järjestelmässä ei osat ole paikallaan, niin toivottua puhdistamista ei tapahdu.
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·

Tärkein kaikista on kuitenkin se, että kiinteistönomistajilla on usein väärä käsitys
järjestelmän huoltotarpeesta. Tuskin huoltomotivaation voi odottaa olevan korkea, kun laitteita markkinoidaan ja hankitaan helppohoitoisina tai huoltovapaina
järjestelminä. Kiinteistönomistajat eivät myöskään saa palautetta laitteiden toimivuudesta, vikoihin reagoidaan vasta, kun vessanpönttö ei vedä.

Eräs huolestuttava tämän päivän ilmiö on puhdistamoiden aggressiivinen suoramyynti,
jonka seurauksena usealle länsiuusimaalaiselle kiinteistölle on laitettu sopimaton ja turhan kallis jätevesijärjestelmä, monesti vielä ilman kunnan lupaa. Nämä häikäilemättömät
markkinamiehet lähettelevät virallisen näköisiä kirjeitä, tarjoavat näennäisesti ilmaisia
”lain vaatimia” palveluita ja tyrkyttävät kiinteistöille samaa patenttiratkaisua. Tällaiseen
toimintaan puuttumiseen tarvittaisiin toimivia työkaluja, mutta ensisijaisesti asukkaiden
tietoisuuden lisäämistä.
Perusviestinä asukkaille voitaneen kertoa seuraavaa: Perusratkaisuksi jokaiselle kiinteistölle sopiva kuivakäymälä ja harmaiden jätevesien asianmukainen käsittely – huolellisesti
suunniteltuna. Käsittelyjärjestelmissä suosittakoon mahdollisimman yksinkertaista ja
helppoja huoltotoimenpiteitä edellyttäviä ratkaisuja, kuten maapuhdistamot. Pienpuhdistamoiden valintaan vaadittakoon erityinen, tarkka, maaperäoloihin ja käyttöön nojautuva
perustelu.
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Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen 2007-2008 palaute
Palaute on kerätty päätöstilaisuudessa 10.12.2008. Palautteita tuli yhteensä 14 kpl, osallistujia
tilaisuudessa oli 30 kpl (joista 3 LUVY:n edustajia).
Mikä on ollut hankkeessa mielestäsi onnistunutta?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informatiivisen tiedon jako. Kokemusten vaihto rakennushankkeista. Asiantuntemus ja
sen hyödyntäminen omassa vesiosuuskuntahankkeessa.
Tiedon ja tuen saanti onnistunut. Tieto ollut puolueetonta.
Kyläprojektin vetäjänä olen saanut asiat järjestykseen nopeasti.
Yhteistyö kuntien kanssa. Mallisuunnitelma.
Asia on saatu esille.
Hanke lisää tietoutta asiasta.
Osuuskuntien neuvonta, yhteystietojen vaihto puolin ja toisin, nettisivut à ylipäätään
tiedon jakaminen.
Työryhmässä ja tilaisuuksissa on ollut hyvä henki ja ne on aina olleet hyvin etukäteen valmisteltuja! Materiaalit, muistiot tms. olleet hyvin saatavilla.
Aihe oli hyvä.
Koottua tietoa päätöksen pohjaksi.
Mallisuunnitelma.
On saanut aikaan hyvät nettisivut.
Mallisuunnitelman sisällön selkeytys! Mallisuunnitelma antaa jonkinlaisen tasovaatimuksen.
Kahvi ja purtava. Miksi pitää ”rangaista” kauempina asuvia (liitosmaksut) (mikäli kunta tekee runkojohdot).

Mitä kehittämisen varaa hankkeessa on ollut?
·
·
·
·
·
·
·
·

Tiedotus.
Rahoitus vaikeaa! ”avustukset”.
Ei tule mitään mieleen.
Lisää rahaa jostain.
Lähestykää suunnittelijoita.
Tieto saatava ruohonjuuritasolle.
Asukkaat odottavat (vanhat jätevesijärjestelmät) v. 2014.
Onko vesiosuuskunta se oikea asia. Miksi kunta ajaa VOK:n perustamista (rahako siihen
ajaa?). Imeytyskentällä oleva piirustus on ainakin pikaisesti katsoen ok. entäs kun rakennus sijaitsee pohjavesialueella? (piirustus pohjavesialueelta olisi paikallaan). Luettelo hyväksytyistä suunnittelijoista tarvitaan. (Vesi ja viem. sekä rak. suunnittelu).
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Mitä muita terveisiä haluat lähettää hankkeen vetäjille?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hanke on ollut erinomainen.
Kannustaa osuuskuntien perustamiseen ja huolellisen suunnittelun merkityksen korostamista = hajajätevesiyhteistyön tavoitteet ja niihin sitouttaminen.
Tätä on jatkettava vielä monta vuotta.
Hyvä hanke!
Hanketta pitäisi jatkaa.
Kiitos! Olette ihania!
Hanke on ollut / on erittäin tarpeellinen ja hyödyllinen ja se on hyvin toteutettu. Toivottavasti sille saadaan jatkoa jossain muodossa.
Joulua ja uutta vuotta.
Kiitos.
Panospuhdistamojen huoltosopimus vaadittava kuntien toimesta!!!
Suunnittelijoille voisi myös asettaa hieman kovemmat vaatimukset esim. verkkosivulle
pääsyyn à tentti joka hieman vaativampi kuin ”kurssin kuuntelu”.
Mitenkä saan mallisuunnitelman? Vai onke se vain tabu? (Malli?) Olen ollut LVIsuunnittelija. Aijon ainakin oman suunnitella (pohjavesialue) (Lapinkylä). Mitenkä kunta
avustaa VOK:n perustamista? Ilmoitus mallisuunnitelman julkaisemisesta ei ollut oikea
(puhui mm. kunnan johtaja?). Pitääkö liittyä sekä vesi, että viemäriin (Mallisuunnitelmista
saa erilaisen kuvan).

Osallistuminen hankkeen toimintaan:

Olen osallistunut suunnittelijaseminaariin
Olen osallistunut vesiosuuskuntaseminaariin
Olen osallistunut vesiosuuskunta-aiheiseen muuhun tilaisuuteen
Olen osallistunut hankkeen muuhun työskentelyyn
En ole osallistunut tilaisuuksiin/työskentelyyn, mutta olen muuten seurannut hanketta/kuullut siitä
Olen tutustunut www.hajavesi.fi / www.glesbygdensvatten.fi verkkosivuihin
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Vesiosuuskuntatilaisuudet 2007-2008
Pvm

Tapahtuma

Kohde

Kunta

27.1.2007
4.4.2007
25.4.2007
2.5.2007
10.5.2007
30.5.2007
31.5.2007

Infotilaisuus
Infotilaisuus
VOK perustaminen
Hallituksen kokous
Työryhmän kokous
Infotilaisuus
Infotilaisuus/Vesihuoltoilta

Skåldö vattenandelslag
Munkkaanlehdon vesiosuuskunta
Munkkaanlehdon vesiosuuskunta
Munkkaanlehdon vesiosuuskunta
Munkkaanlehdon vesiosuuskunta
Immula-Paunin kyläyhdistys
yleinen

11.6.2007
14.6.2007
19.6.2007
20.6.2007
30.6.2007
17.7.2007
21.7.2007
28.7.2007
29.7.2007

Työryhmän kokous
Infotilaisuus
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Infotilaisuus
Työryhmän kokous
Infotilaisuus
Infotilaisuus
Infotilaisuus

2.8.2007
29.8.2007
18.9.2007
18.9.2007
26.9.2007
4.10.2007
10.10.2007
15.10.2007
23.10.2007
23.10.2007
24.10.2007
1.11.2007
8.11.2007
8.11.2007
24.11.2007
10.12.2007
23.1.2008
26.1.2008
13.2.2008
27.2.2008
10.4.2008
8.5.2008
22.5.2008
24.5.2008

Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Tiedotustilaisuus, yleinen
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Tiedotustilaisuus
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Tiedotustilaisuus
Työryhmän kokous
Infotilaisuus
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Infotilaisuus
VOK perustaminen
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Infotilaisuus

Projektet Hulta reningsverk
Projektet Hulta reningsverk
Nahkion vesiosuuskunta
Immula-Paunin kyläyhdistys
Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys
Munkkaanlehdon vesiosuuskunta
Vihtijärven kyläyhdistys
Lohjansaari
Tarkeelanjärven ja Niemenlammen
suojeluyhdistys
Immula-Paunin kyläyhdistys
Immula-Paunin kyläyhdistys
Puujärven suojeluyhdistys
Projektet Hulta reningsverk
Lohjan omakotiyhdistys
Immula-Paunin kyläyhdistys
Joddböle vattenandelslag
Projektet Hulta reningsverk
Immula-Paunin kyläyhdistys
Hormajärven vesiosuuskunta
Vihtijärven kyläyhdistys
Suunnittelualue 10
yleinen
Vihtijärven kyläyhdistys
Puujärven suojeluyhdistys
Skåldö vattenandelslag
Leikkiläntien vesiosuuskunta
Leikkiläntien vesiosuuskunta
Leikkiläntien vesiosuuskunta
Leikkiläntien vesiosuuskunta
Munkkaanlehdon vesiosuuskunta
Järvenpäänkylän vesiosuuskunta
Munkkaanlehdon vesiosuuskunta
yleinen

Tammisaari
Lohja
Lohja
Lohja
Lohja
Lohja
NummiPusula
Tammisaari
Tammisaari
Karkkila
Lohja
Vihti
Lohja
Vihti
Lohja
NummiPusula
Lohja
Lohja
Karjalohja
Tammisaari
Lohja
Lohja
Karjaa
Tammisaari
Lohja
Lohja
Vihti
Lohja
Sammatti
Vihti
Karjalohja
Tammisaari
Sammatti
Sammatti
Sammatti
Sammatti
Lohja
Karkkila
Lohja
Karjalohja
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27.5.2008
28.5.2008

Hallituksen kokous
Infotilaisuus

Munkkaanlehdon vesiosuuskunta
Hieran vesiosuuskunta

28.5.2008
2.6.2008
8.6.2008
9.6.2008
11.6.2008
12.6.2008

Järvenpäänkylän vesiosuuskunta
Munkkaanlehdon vesiosuuskunta
Lohjansaari
Pro Hormajärvi
Vihtijärven vesiosuuskunta
Järvenpäänkylän vesiosuuskunta

18.6.2008

Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Infotilaisuus/Vesipäivä
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
Infotilaisuus/VOK perustaminen
Työryhmän kokous

8.7.2008

Työryhmän kokous

14.7.2008
26.7.2008
31.7.2008

Työryhmän kokous
Infotilaisuus
Työryhmän kokous

8.8.2008
15.8.2008
19.8.2008
19.8.2008
28.8.2008
1.9.2008
3.9.2008
5.9.2008
30.9.2008
7.10.2008
17.10.2008
22.10.2008
5.11.2008

Infotilaisuus
Työryhmän kokous
Infotilaisuus
Työryhmän kokous
Tiedotustilaisuus
Työryhmän kokous
Infotilaisuus
Työryhmän kokous
Työryhmän kokous
VOK perustaminen
Tiedotustilaisuus
Hallituksen kokous
Infotilaisuus

18.11.2008
7.12.2008
23.9.2208

Infotilaisuus
Infotilaisuus
Työryhmän kokous
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Degerbyn kyläyhdistys ja vesiosuuskunta
Degerbyn kyläyhdistys ja vesiosuuskunta
Horsbäck
Söderbonäsin tiekunta
Degerbyn kyläyhdistys ja vesiosuuskunta
Raiviontien tiekunta
Raiviontien tiekunta
Horsbäck
Joddböle vattenandelslag
Leikkiläntien vesiosuuskunta
Horsbäck
Nahkion vesiosuuskunta
Raiviontien tiekunta
Horsbäck
Nahkion vesiosuuskunta
Raiviontien tiekunta
Nahkion vesiosuuskunta
Degerbyn kyläyhdistys ja vesiosuuskunta
Otalampi
Vaskijärvi
Munkkaanlehdon vesiosuuskunta

Lohja
NummiPusula
Karkkila
Lohja
Lohja
Lohja
Vihti
Karkkila
Inkoo
Inkoo
Tammisaari
Hanko
Inkoo
Siuntio
Siuntio
Tammisaari
Karjaa
Sammatti
Tammisaari
Karkkila
Siuntio
Tammisaari
Karkkila
Siuntio
Karkkila
Inkoo
Vihti
Karkkila
Lohja
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TUTUSTUMISKÄYNTI PORVOON SAARISTON VESIHUOLTOLAITOS OSUUSKUNTAAN -MATKARAPORTTI
Torstaina 24.7.2008 klo 10-14, Porvoo
Ohjelma:
§
§
§
§
§
§

Kokoontuminen Tiemestarinkatu 2
Tapaaminen oppaamme Reino Niemisen kanssa
Kahvistelu ja osallistujien esittely
Porvoon Saariston vesihuoltolaitos osuuskunta: toiminta
Destia Oy:n esittely
Maastokatselmus Emäsalon kyläpuhdistamolle

Porvoon Saariston vesihuoltolaitos: osuuskunnan toiminta
§
§

§

§

§

Osuuskunnassa on n. 400 jäsentä
Osuuskunnan vesihuoltorakenteisiin kuuluu:
· Vesijohtoverkosto
· n. 310 taloutta
· vesi saadaan Porvoon Veden verkostosta
· osuuskunta käyttää saman verran vettä kuin muutama kerrostalo
· Jätevesihuolto: n. 115 taloutta
· n. 115 taloutta
· Paineviemäröinti kiinteistökohtaisten pumppaamoiden (Onnline) avulla
· Viettoviemäriä ainoastaan talolta pumppukaivolle
· 10 kyläpuhdistamoa (WehoPuts), asukasvastineluku 95/puhdistamo (koko 13x2,6x3,1
m, jokaisessa puhdistamossa huoltokoppi)
· Kiinteistöpumput vesiosuuskunnan omaisuutta
Huoltotoimet
· ostetaan huoltopalveluna Porvoon Saariston hoitokunnalta
· myös kiinteistöpumput huolletaan vesiosuuskunnan kautta
· hankinnassa dokumentointityökalu (KeyPro), johon tallennetaan liittymätiedot à
helpottaa käyttöä, huoltoa ja laskutusta
· säiliöiden, kaivojen ja putkien eliniän odotetaan olevan pitkä: liikkuvat ja mekaaniset
osat, kuten pumput täytynee vaihtaa aika-ajoin.
Vaaditut luvat
· Kaikille puhdistamoille on ympäristölupa
· Suojelualueilla puhdistamoiden rakentamiseen tarvittiin toimenpidelupa
· Puhdistamoiden puhdistustulosta testataan tiheämmin pari ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen harvemmin, mutta säännöllisesti
Kustannukset
· Puhdistamot n. 80 000 €/kpl
· Vesihuoltoverkoston rakentaminen 30-40 €/m
· Avustuksia saatu Uudenmaan ympäristökeskukselta (valtion vesihuoltoavustus), Porvoon kaupungilta, Porvoon Vedeltä, ja EU:sta. Parhaimmillaan julkisten avustusten
osuus ollut jopa 47%.
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·

Vinkkejä/mietittävää
· Osuuskunnan perustaminen
- Säännöt heti kuntoon jotta muutoksilta vältytään: esimerkiksi vesi- ja maaalueiden käyttö- ja rakennusluvat
- Merkitseekö osakkuus automaattisesti kaivuulupaa? Tonttien kaivuutyöt
tehtävä kiinteistön omistajaa kuunnellen
- Vesijohtoverkosto
- veden seisominen putkistossa: juoksutuksista aiheutuvat kulut menevät
vesiosuuskunnan piikkiin
· Viemäröinti
- Pumppukaivot eristettävä kunnolla, jotta ne eivät jäätyisi talvella.
- Joillakin pumppu on virheellisesti saattanut käydä jopa 1000 tuntia putkeen:
pitäisi olla hälytin joka kertoo siitä että pumppu käy liikaa.
- Paineviemäri on syytä täyttää vedellä kun se otetaan käyttöön.
- Puhdistamot alkavat toimia tarkoitetulla tavalla vasta jopa viikkoja käyttöön
oton jälkeen.

Maastokatselmus kyläpuhdistamolle
§
§
§
Teksti:

Kuvat:

Tätä puhdistamoa ei vielä ole otettu käyttöön, mutta se on jo asennettu valmiiksi.
Puhdistamo sijaitsee erään osakkaan pellon reunalla, maankäytöstä maksetaan omistajalle vuokraa.
Kiinteistöjen pumput odottavat asentamista ja käyttöönottoa pellon reunalla.

Minttu Peuraniemi
Projektisihteeri
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Carl-Johan Virta

Osallistujalista:
Olli Kilpinen
Sixten Kraemer
Kari Lehtola
Marja-Sisko Malinen
Jaana Marttila
Harri Mulari
Opas Reino Nieminen
Paavo Norlamo
André Nylund
Minttu Peuraniemi
Lena Selen
Pentti Taskinen
Carl-Johan Virta
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Puujärven vesiensuojeluyhdistys, Karjalohja
Degerby vattenandelslag, Inkoo
Puujärven vesiensuojeluyhdistys, Karjalohja
Hiidenniemi, Lohja
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Porvoon Saariston vesihuoltolaitos osuuskunta
Vihtijärven kylä, Vihti
Degerby vattenandelslag, Inkoo
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Degerby byaråd, Inkoo
Hiidenniemi, Lohja
Joddböle vattenandelslag, Karjaa
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ESIMERKKI VESIOSUUSKUNNAN KUSTANNUKSISTA
Minttu Peuraniemi
Eräs Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen vesiosuuskuntakohteista
on arvioinut vesihuollon rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia
hankkeen eri vaiheissa. Kyseessä on seitsemän kiinteistön alue pohjavesialueella, alueen läpi virtaa puro. Kaksi kiinteistöä saa juomavetensä kunnan vesiputkesta, joka on rakennettu kymmeniä vuosia sitten.
Muilla kiinteistöillä on omat talousvesikaivot.
Jätevedet käsitellään kiinteistöillä, tavallisimmat järjestelmät koostuvat vain saostussäiliöistä, jonka jälkeen jätevedet puretaan maastoon.
Kaikki järjestelmät ovat vanhentuneita, ja ne oli määrä uusia kunnan
ympäristönsuojelumääräysten mukaan vuoden 2008 loppuun mennessä.
Alueen asukkaat perustivat vesiosuuskunnan, jonka tarkoituksena oli
rakentaa kiinteistöjen yhteinen putki kunnan viemäriin, joka sijaitsee
tien toisella puolen. Samalla rakennettaisiin kaikille kiinteistöille vesijohto. Yhteensä vesihuoltoa tulisi rakennettavaksi korkeintaan 800 m.
Kunta laati vesiosuuskunnalle yleissuunnitelman, joka perustui viettoja paineviemäröintiin. Alueella olisi yksi pumppuasema, johon kiinteistöt liittyisivät viettoviemärillä. Pumppuasemalta jätevedet pumpattaisiin tien toiselle puolen liittymiskohtaan. Kustannusarvio oli 109 000 €
(alv 0), eli 18 600 €/kiinteistö.
Vesiosuuskunta haki alueelliselta ympäristökeskukselta vesihuoltoavustusta vuodelle 2008, rahoitusta haettiin 50 % rakennuskustannuksista. Avustusta ei myönnetty, koska määrärahat eivät riittäneet.
Useiden tahojen hämmästeltyä kustannusarvion suuruutta, vesiosuuskunta päätti selvittää kustannuksia edelleen. Paikalle pyydettiin urakoitsija, ja rakennussuunnittelija, joiden avustuksella päästiin
kustannusarvioon 8 000-10 000 €/kiinteistö. Koska tässä vaiheessa
kustannukset vaikuttivat kohtuullisilta, päätettiin tehdä rakennussuunnitelma, ja kilpailuttaa urakoitsijat (10 kpl).
Urakkatarjouksia tuli vain kaksi kappaletta, kustannusarviot olivat n.
156 000 ja 149 000 € (alv 0), eli 27 000 € ja 26 000 €/kiinteistö. Vesiosuuskunta jatkaa urakoinnin kilpailutusta…
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Yhteiset jätevesiratkaisut
HAJA-ASUTUSALUEILLA
- esimerkiksi vesiosuuskunnan kautta
Valtioneuvoston asetus 542/2003 (ns. jätevesiasetus) velvoittaa viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevat kiinteistöt parantamaan jätevesiensä käsittelyä huomattavasti vuoteen
2014 mennessä.

1. Paras ratkaisu
Erilaiset jätevesiratkaisut paremmuusjärjestyksessä
§
§
§
§
§

Vesihuoltolaitoksen viemäriverkosto
Kylän yhteinen siirtoviemäri läheisen vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon
Kylän yhteinen jäteveden käsittelylaitos
Naapuruston (2 tai useamman naapurin) yhteinen jäteveden käsittely
Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä

2. Yhteisten ratkaisujen edut
§
§
§
§
§
§

Todella hyvä käyttömukavuus: Käytä ja maksa
Hyvä ja varma puhdistustulos
Kuormitus johdetaan pois omalta tontilta
Kiinteistön arvo nousee
Huollon voi järjestää yhteisesti tai ostopalveluna
Rakentamiseen saatavilla avustuksia

3. Vaihtoehdot
Jäteveden johtaminen…
§
§
§
§

yhteisesti rakennetulla siirtoviemärillä vesihuoltolaitoksen putkeen
yhteisesti rakennetulla viemäriverkostolla yhteiselle puhdistamolle
painovoimaisella viemärillä lyhyet ja luonnollisesti viettävät alueet
paineviemärillä pumppaamoiden kautta pitkiä matkoja tai alueilla joissa
huomattavia korkeuseroja

Samaan kaivantoon kannattaa laittaa myös
§ puhdasvesijohto
§ valokaapeli ym.
70
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4. Näin yhteisissä ratkaisuissa edetään
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5. Vesiosuuskunnan perustaminen
…on yksinkertaista, tarvitaan vain
§ Perustamiskirja
§ Vesiosuuskunnan säännöt
§ Perustamisilmoitus
§ Vesiosuuskunnan perustava kokous ja hallituksen järjestäytymiskokous

6. Kustannukset
Suunnittelu
§
§
§
§

Esisuunnittelu talkoohengessä
Yleissuunnitelma 3000-5000 €
Rakennussuunnitelma 4000-6000 €
Hyvään suunnitteluun kannattaa satsata!

Rakentaminen
§
§

Rakentaminen 50-150 €/m
Hinta riippuu olosuhteista ja tarvittavista rakenteista

Käyttö
§
§

Käyttömaksu vesihuoltolaitokselle tai vesiosuuskunnalle talousvedenkulutuksen perusteella taksan mukaan
Huomaa mahdollinen liittymismaksu vesihuoltolaitoksen verkkoon

7. Rahoitus
Vesiosuuskunta perii
§
§
§
§
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Osuusmaksun jäsenyydestä, jolla katetaan esim. suunnittelu- ja perustamiskustannukset
Liittymismaksun verkostoon liittämisestä, jolla katetaan rakentamiskustannukset
Käyttömaksut, kun kyseessä on itsenäisesti toimiva vesihuoltolaitos
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Avustuksia
§

§

§

Alueellinen ympäristökeskus myöntää valtion vesihuoltoavustusta pääasiassa yhteisille vesihuoltohankkeille korkeintaan 35 % rakennuskustannuksista
Kunnat saattavat tukea vesihuoltohankkeita
1) taloudellisin tuin
2) laatimalla suunnitelmia tai tukemalla suunnittelua taloudellisesti
3) takaamalla lainan
4) asiantuntemuksella
Näihin tahoihin KANNATTAA olla yhteydessä jo hyvissä ajoin projektin alkaessa, siellä asian tietotaitoa on olemassa

8. Vinkkejä
Yleistä
§
§
§
§
§

Tee laajaa yhteistyötä
Kuuntele naapureita ja kyläläisiä
Tiedota asioista avoimesti
Käytä hyväksi maanomistajien paikallistuntemusta
Ole yhteydessä paikallisiin viranomaisiin ja vaikuttajiin hyvissä ajoin

Tärkeitä yhteistyötahoja
§
§
§
§
§

Kunta, erityisesti rakennusvalvonta, ympäristövalvonta
Paikallinen vesihuoltolaitos
Alueellinen ympäristökeskus
Alueella toimivat vesiosuuskunnat
Paikalliset vesiensuojeluyhdistykset

Hyvää lukemista
§
§
§

Vesiosuuskunnan ABC, Uudenmaan Ympäristökeskus, 2004
Osuuskunnan perustajan opas, Pellervo-seura, 2006
Vesiosuuskunnan säännöt selityksin, VVY, 2002

Asiaa internetissä
§
§
§
§
§

www.ymparisto.fi
www.vvy.fi
www.pellervo.fi
www.vesiensuojelu.fi
www.kuntaliitto.fi
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Gemensamma lösningar för
avloppshanteringen
I GLESBYGDEN
- vattenandelslag
Statsrådets förordning 542/2003 (sk. avloppsförordningen) förpliktar fastigheter
utanför vattentjänstverkens
nätverk att avsevärt förbättra hantering av avloppsvatten senast år 2014.

1. Den bästa lösningen
Olika avloppssystem i rangordning
· Torrtoalett
· Vattentjänstverkets avloppsnät
· Byns gemensamma överföringsrör till det närmaste vattentjänstverkets
· avloppsnät
· Byns gemensamma avloppsreningsverk
· Grannarnas (2 eller flere) gemensamma avloppshantering
· Fastighetens eget reningsverk

2. Förmåner vid en gemensam lösning
·
·
·
·
·
·

Riktigt hög användarvänlighet: att använda och betala
Bra och säker reningseffekt
Belastningen leds utanför tomten
Fastighets värde stiger
Service kan ordnas gemensamt eller som köptjänst
Ekonomiskt stöd för byggandet finns att tillgå

3. Alternativ för ledning av avloppsvatten
Att leda avloppsvatten…
· med gemensamt byggda överföringsrör till vattentjänstverkets nätverk
· med gemensamt byggt nätverk till ett gemensamt reningsverk
· med gravitationsavlopp korta och naturligt lutande områden
· med tryckavlopp via pumpstationer långa vägar eller på områden
med betydande höjdskillnader eller speciellt svår terräng
Det lönar sig att montera i samma schakt även
· dricksvattenledning
· ljuskabel osv
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4. Så här går man fram i gemensamma lösningar
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…är enkelt, det enda som behövs är
·
·
·
·

En stiftelseurkund
Vattenandelslagets stadgar
En etableringsanmälan
Vattenandelslagets grundande möte och styrelsens konstituerande mote

6. Kostnaderna
Planering
·
·
·
·
·

Förberedande planering i talkoanda
Översiktsplanering ca. 1000-5000 €
Byggplanering ca. 2000 - €
Det lönar sig att satsa på bra planering!
Kan man göra en byggplan utan översiktsplanering?

Byggandet
·
·

Byggandet 50-150 €/m (2008)
Priset beror på förhållanden och på vilka konstruktioner som behövs

Användning
·

·

Bruksavgift till vattentjänstverket eller till vattenandelslaget enligt vattenförbrukningen och taxan
Observera eventuella anslutningsavgifter till vattentjänstverkets nätverk

7. Finansiering
Vattenandelslaget debiterar för
·
·
·

·
·
·

En avgift för medlemskapet, med vilken man täcker t.ex. planeringskostnaderna
och kostnaderna för grundandet
En anslutningsavgift till nätverket, med vilket man täcker byggnadskostnaderna
Bruksavgifter, då det är frågan om ett vattentjänstverk som fungerar självständigt

Understöd
Den regionala miljöcentralen beviljar statens understöd för vatten och avlopp i huvudsak för gemensamma vattenförsörjningsprojekt högst 35 % av byggkostnaderna
Kommunerna kan eventuellt stöda vattenförsörjningsprojekt

1) med ekonomiska stöd
2) genom att göra planer eller genom att stöda planeringen ekonomiskt
3) genom att gå i borgen för lånet
4) med sakkunnighet
DET LÖNAR SIG att vara i kontakt med dessa instanser redan i ett tidigt
skede när projektet inleds, eftersom där finns gott om kunnande
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8. Några tips
Allmänt
· Brett samarbete lönar sig
· Lyssna på grannar och bybor
· Informera öppet
· Ta till vara markägarens lokalkännedom
· Kontakta lokala myndigheter och inflytelserika personer i god tid
Viktiga samarbetsinstanser
· Kommun, speciellt byggnadstillsyn och miljötillsyn
· Det lokala vattentjänstverket
· Den regionala miljöcentralen
· Övriga vattenandelslag i närheten
· De lokala vattenskyddsföreningarna
Bra läsning
· Vattenandelslagets ABC, Nylands miljöcentral, 2004
· Osuuskunnan perustajan opas, Pellervo-seura, 2006
· Vesiosuuskunnan säännöt selityksin, VVY, 2002
Hitta på nätet
www.miljo.fi
www.vvy.fi
www.pellervo.fi
www.vesiensuojelu.fi
www.kuntaliitto.fi
www.hajavesi.fi
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LISTA ASETUKSEN VAATIMUKSISTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMALLE
Suunnittelijan tiedot
Nimi (Yritys, yhteyshenkilö)
Yhteystiedot
Koulutus
Kokemus
Päivämäärä
Allekirjoitus
Kiinteistön tiedot
Luvan hakija (Kiinteistön omistaja/haltija)
Osoite
Kunta/kylä
Kiinteistörekisterinumero
Tilan/kiinteistön nimi
Kaavoitustilanne
Kiinteistön käyttötarkoitus
Kiinteistön pinta-ala
Kohderakennuksen huoneistoala
Muut rakennukset
Vanhan jätevesijärjestelmän kuvaus
Olosuhteiden kuvaus
Tontin korkeussuhteet
Kohteiden etäisyyssuhteet
Maaperän koostumus ja sen toteamismenetelmät
Maaperän soveltuvuus imeyttämiseen ja tutkimusmenetelmät
Etäisyydet läheisiin pinta- ja pohjavesiin
Kiinteistön sijainti suhteessa pohjavesialueisiin ja niiden luokituksiin
Pinta- ja pohjavesien normaalikorkeudet
Pinta- ja pohjavesien ylimmät korkeudet ja mittaus- /arviointiperusteet
Läheisten talousvesikaivojen tiedot
Valitun järjestelmän kuvaus
Järjestelmän rakenne, eli sen osat, tuuletus ja purkupaikka
Käsittelyjärjestelmän toimintaperiaate – eli miten jätevesi normaaleissa olosuhteissa
puhdistuu
Tiedot jäteveden syntyä ja sen kuormitusta ehkäisevistä toimista
Pinta- ja pohjavesien ylimpien pinnankorkeuksien vaikutus järjestelmän toimivuuteen
Umpisäiliön täyttymistä osoittava varolaite ja selvitys sen toimintaperiaatteesta
Tiedot maapuhdistamon imeytysputkiston padottumisen seurannasta tai siitä varoittavasta laitteesta
Tiedot näytteiden oton mahdollisuudesta ennen käsittelyä ja käsittelyn jälkeen
Tiedot pohjaveden havaintoputkesta ja sen sijainnista maahanimeyttämön toimivuuden tarkastamiseksi
Hoitoa ja huoltoa vaativien kohteiden esittely
Selvitykset huoltoa varten tarvittavista rakenteista, kulkureiteistä ja sähkö- ja vesipisteistä
Hoidon ja huollon mahdollisuus vuodenajasta ja sääolosuhteista riippumatta
Käyttö- ja huolto-ohjeet
Selvitys sade-, hule- ja perustusten kuivatusvesien johtamisesta
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Järjestelmän mitoitukset
Realistiset arviot jätevesimääristä ja vedenkäytöstä
Jätevesien koostumus ja laatu
Arvio kuormituksen vaihtelusta ja vaihtelun vaikutuksesta järjestelmän toimivuuteen
Mitoituslaskelmat
Mitoituksen asukaslukuna käytettävä suurinta seuraavista: vähintään 5, huoneistoala
m2/30, todellinen asukasluku
Erittely jätevesien käsittelyjärjestelmän eri osien mitoitusperusteista
Ympäristökuormituslaskelmat eri kuormitusten summana
Arvio puhdistustuloksesta
Luotettava arvio saavutetusta käsittelytuloksesta ja arvion lähde
Tiedot vaatimusten täyttymisen varmistamistoimista (näytteenotto ja aikaväli) ja toimimattomuutta seuraavista toimenpiteistä
Liitteet:
Asemapiirros
Korkeusasemat
Mittakaava/ -asteikko
Pinta- ja pohjavedet
Rakennukset
Vedenotto
Järjestelmän sijainti, kiintopisteet
Sähköpisteet
Vesipisteet
Huoltotiet
Leikkauspiirrokset
Korkeusasemat
Mittakaava/ -asteikko
Pituusleikkaus
Poikkileikkaus
Putkien kaltevuudet
Muut liitteet
Peruskarttaote
Työselostukset
Käyttö- ja huolto-ohjeet
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LISTA ÖVER FÖRORDNINGENS KRAV PÅ AVLOPPSVATTENPLANERNA
Planerarens uppgifter
Namn (företag, kontaktperson)
Kontaktuppgifter
Utbildning
Erfarenhet
Datum
Underskrift
Ansökande (fastighetens ägare/innehavare)
Adress
Kommun/by
Fastighetsregisternummer
Gårdens/fastighetens namn
Planeringssituation
Fastighetens användningsändamål
Fastighetens areal
Målbyggnadens lägenhetsareal
Andra byggnader
Beskrivning av det gamla systemet
Beskrivning av förhållandena
Tomtens höjdförhållanden
Avstånd mellan olika objekt
Markens konsistens och utredningsmetoden
Markens lämplighet för infiltration samt undersökningsmetoderna
Avstånd till närmaste yt- och grundvatten
Fastighetens position i förhållande till grundvattenområden och deras klassificering
Yt- och grundvattens normalnivå
Yt- och grundvattens högsta nivåer samt mätnings- / uppskattningsgrunder
Uppgifter om närmaste vattentag
Beskrivning av det valda systemet
Systemets uppbyggnad; dess komponenter, ventilation och utlopp
Behandlingssystemets verksamhetsprincip – hur vattnet renas i normala förhållanden
Uppgifter om hur man förebygger uppkomsten av avloppsvatten samt avloppsvattnets miljöbelastning
Inverkan av de högsta yt- och grundvattennivåerna på systemets funktion
Ett larm som visar när sluten tank blivit full, utredning om larmets funktionsprincip
Uppgifter om hur man uppföljer stockningar i markbehandlingens filtreringsrör eller
om larmet som varnar vid stockningar
Uppgifter om möjligheten till provtagning före och efter behandlingen
Uppgifter om observationsrör i grundvattnet och dess placering för kontroll av infiltrationsanläggningens funktion
Presentation om objekt som kräver service och underhåll
Utredningar om konstruktioner, färdrutter samt el- och vattenuttag som behövs för
service
Service och underhållsåtgärder skall vara möjliga oberoende av årstid och väderleksförhållanden
Bruks- och underhållsanvisningar
Utredning om ledning av regn-, dag- och torrläggningsvatten
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Systemets dimensionering
Realistiska uppskattningar om avloppsvattenmängder och vattenförbrukningen
Avloppsvattnets konsistens och kvalitet
Uppskattning av belastningsvariationer samt variationens inverkan på systemets
funktion
Dimensioneringskalkylerna
Som dimensioneringens boendeantal används störst av följande: minst 5, lägenhetsarealen m2/30, det verkliga antalet boende
Specifikation om dimensioneringsgrunder för olika delar av behandlingssystemet
Miljöbelastningskalkylerna som summa av olika belastningar
Uppskattning om reningsresultat
En pålitlig uppskattning av de uppnådda behandlingsresultaten, uppskattningens
källa
Information om säkerställandet av att kraven uppfylls (provtagning och tidsintervall)
samt åtgärder som följer om reningsverket inte fungerar
Bilagor:
Situationsplan
Höjdpositionerna
Skala
Yt- och grundvatten
Byggnader
Vattentag
Systemets placering, fixpunkter
El-uttag
Vattenpost
Sevicevägar
Skärningsritningar
Höjdpositionerna
Skala
Genomskärning uppifrån
Genomskärning från sidan
Rörlutningar
Andra bilagor
Utdrag av grundkarta
Arbetsbeskrivningar
Bruks- och underhållsanvisningar
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Kiinteistön omistajan on hyvä varautua jätevesijärjestelmän suunnitteluun
seuraavilla tiedoilla ja dokumenteilla
·
·

·

·

·

·

·

·
·
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Peruskarttaote, josta käy ilmi kiinteistön sijainti suhteessa vaikutusalueella oleviin
vesistöihin, naapureihin, taajamiin jne.…
Olemassa oleva asemapiirros, paperille tulostettuna tai sähköisesti TAI kaikki
mahdolliset piirustukset, joista saattaa olla hyötyä uuden asemapiirroksen laatimisessa
Selvitys kiinteistössä syntyvistä jätevesistä: missä rakennuksissa syntyy käymäläjätevettä, missä tiski- ja pesuvesiä, missä kuivakäymälätuotteita, missä jotain muuta jätevettä
Mahdollisimman tarkka arvio kiinteistön vedenkulutuksesta (huomioiden vuorokautiset, kuukausittaiset ja vuosittaiset vaihtelut) perustuen
a) vesimittariin
b) eri vettä kuluttavien laitteiden käyttöön (seuraamalla vuorokautista käyttöä)
c) yleiseen arvioon (110-150-200 l/hlö/vrk)
Mahdollisimman laaja arvio kiinteistön maaperäolosuhteista, maaperän routivuus
a) raportti pohjatutkimuksesta
b) kokemusperäinen arvio; miten havainnoitu, milloin, kuka?
Mahdollisimman tarkka arvio kiinteistön pohjavesiolosuhteista
a) raportti pohjatutkimuksesta
b) koekuoppien tai muiden vastaavien kokeiden suorittamispäivä, paikka,
suorittaja ja tulokset
c) kokemusperäinen arvio; miten havainnoitu (kaivosta seuraamalla, kaivamalla…), milloin havainnot tehty, kuka, missä kohti kiinteistöä suhteessa
tulevan jätevesijärjestelmän sijaintiin?
Mahdollisimman tarkka selvitys kiinteistön korkeus- ja etäisyyssuhteista
· mahdolliset suoritetut vaaitukset, tulokset
· suojaetäisyydet (m): tarkista tarkat vaatimukset kunnastasi
- talousvesikaivojen (myös naapureiden kaivojen) suoja-alue (20-100)
- vesistöjen (voi koskea myös puroja ja ojia) suoja-alueet (50-200)
- rajojen ja teiden suoja-alueet (1-10)
- suojakerros maasuodatuksen ja pohjavesitason välillä (0,25-1)
- suojakerros maahan imeytyksen ja pohjavesitason välillä (1-2)
Läheiset olemassa olevat tai tulevat vesihuoltoverkostot
Rakennuksen olemassa olevat jätevesijärjestelmät
· onko lämmintä tilaa kuivakäymälän säiliölle (2x2x2m)?
· onko mahdollista tuoda käymäläjätevedet erillisellä putkella rakennuksesta
ulos
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·
·
·

mistä kohtaa jätevesiputki/-putket tulevat rakennuksesta ulos?
missä nykyinen purkupaikka sijaitsee?
voiko vanhoja rakenteita käyttää hyväksi uuden rakentamisessa? Tehdyt
kuntotarkastukset (kuka, mitä, milloin, tulos)
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Fastighetsägare kan förbereda sig för planeringsarbetet genom att ta reda
på följande information och dokument
·
·
·

·

·

·

·

·
·

84

Grundkarteutdrag, där det framgår fastighetens läge i förhållande till vattendrag,
grannar, tätbebyggelse osv., som ligger inom påverkningsområdet
Den befintliga situationsplanen, printat på papper eller i elektronisk form ELLER
alla möjliga ritningar som kan vara till nytta när man ritar en ny situationsplan
En utredning över avloppsvatten som uppstår i fastigheten: i vilka byggnader
uppstår det toalettavloppsvatten, disk- och tvättvatten, var uppstår det torrtoalettprodukter, var något annat avloppsvatten
En noggrannast möjlig uppskattning av fastighetens vattenförbrukning (med den
dagliga, månatliga och årliga variationen beaktad), som grundar sig på
a) en vattenmätare
b) användning av vattenförbrukande armatur (genom att uppfölja den dagliga
användningen)
c) en allmän uppskattning (110-150-200 l/pers/dygn)
En vidast möjlig kännedom om fastighetens markförhållanden, markens tjäleförhållanden
a) en rapport över markundersökningen
b) en empirisk uppskattning; hur observerats, när, vem?
En noggrannast möjlig uppskattning om fastighetens grundvattenförhållanden
a) en rapport över grundvattenundersökningen
b) resultat, undersökare, plats och datum för genomförandet av provgropar
eller motsvarande
c) empirisk uppskattning; hur observerats (genom att följa upp i brunnen, genom att gräva…), när observerats, av vem, var i fastigheten i förhållande till
det kommande avloppsvattensystemets placering?
En noggrannast möjlig utredning av fastighetens höjd- och distansförhållanden
· eventuella utförda avvägningar, resultat
· skyddsavstånd (m): kontrollera exakta krav i egen kommun
- skyddszon för hushållsbrunnar (även grannarnas brunnar) (20-100)
- skyddszoner för vattendrag (kan gälla även bäckar och diken) (50200)
- skyddszoner för råar och vägar (1-10)
- skyddszon mellan markbädd och grundvattenyta (0,25-1)
- skyddszon mellan infiltration och grundvattenyta (1-2)
De närmaste befintliga eller kommande vattentjänstnät
Byggnadens befintliga avloppsvattensystem
· finns det varmt utrymme för en behållare till en torrtoalett (2x2x2m)?
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·
·
·
·

är det möjligt att ta toalettvattnet ut från byggnaden med ett skilt rör?
var kommer avloppsrör/ -rören ut från byggnaden?
var finns det befintliga utloppet?
kan de gamla konstruktionerna utnyttjas när man bygger det nya systemet? De utförda konditionskontroller (vem, var, när, resultat)
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